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Folders deze week:

Camping Sport De Wit
Body Result

ELKEVRIJDAGKOOPAVOND

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.

Bij aankoop van 
3 verschillende 

seBastian of comfort Zone 
producten, krijgt u 
het 3e product kado

mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Kiwanis Rooi steekt de schop in de grond bij basisschool Nijnsel

Volop sfeer tijdens 
playbackavonden voetbalclubs

Vorige week ging in Nijnsel 
het dak er al af tijdens de play-
backwedstrijden. Zowel vrijdag 
als zondag was het er volle bak. 
Afgelopen weekend was het de 
beurt aan Rhode, Ollandia en Bos-
kant. De kantines stroomde vol 
met toeschouwers en artiesten. Er 
was volop sfeer, de acts origineel, 
oogstrelend of gewoon. De play-
backshow, het blijft een simpele, 
maar succesvolle formule.

De kwaliteit van de acts op de play-
backavond bij Ollandia op zaterdag 
14 januari was zonder enige uitzon-
dering van een zeer hoog niveau. 
De 3-koppige jury had een moeilij-
ke maar fantastische avond. Bruce 
Springsteen, Once upon a time in 
the West, Dolly Parton, Rinus en 
Ramona enzovoort. Veel variatie 
dus. Na een enerverend slot ging 

de hoofdprijs naar het derde van 
Ollandia met hun ‘wok parodie’. 

Ook de organisatie van de tweede 
editie van Boskant got's Talent kan 
terugkijken op een meer dan ge-
slaagd feestweekend. Op vrijdag-
avond was het al bomvol in de tent. 
Zondagmiddag deed de jeugd dat 
nog eens dunnetjes over. Het eerste 
filmpje is al op You Tube versche-
nen. Dus zal het niet lang meer du-
ren of Boskant komt op de muzikale 
kaart. Terecht, want nog steeds (al 
ruim 20 jaar) blijkt er nog voldoende 
animo om er zowel bij de senioren 
als bij de jeugd twee geweldige da-
gen van te maken. Ook hier was de 
jury niet te benijden. Liefst 3 teams 
bleken aan de meet in aanmerking 
te komen voor de overwinning. 

» Lees verder op pag. 18

Kern met pit: 

The Joy wint duizend euro

» Lees verder op pag. 5

» Lees verder op pag. 9
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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.

Lieve, lieve

TEUN
Hoe moet dat nou zonder jou…..

Zo oneerlijk,
er was nog zó veel
om voor te leven

Onze zoon, broer

Teun Kraaijvanger
∗ 5 juli 1990                                          † 14 januari 2012

Liesbeth en Ben
Geert en Anne
Elles

Guus 

John en Maike
Dycke, Nynke

Familie van der Heijden
Familie Kraaijvanger

Handelsweg 13
5492 NL Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 
19 januari om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus van 
de Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het 
parochiekerkhof.

Woensdag 18 januari om 19.00 uur is de avondwake in 
genoemde kerk.

Samenkomst voor beide diensten in de kerk, waar 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Teun is thuis.
Na de avondwake is er tot 21.30 uur gelegenheid om 
afscheid te nemen van Teun.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid
moeten nemen van een supervent

Teun Kraaijvanger

We zullen je erg missen maar nooit vergeten

Ad en Marjorie 
Mariëlle en Wilma
Willem, Jan en Loes

Wij ontvingen het droevige bericht 
dat afgelopen zaterdag onverwacht is overleden

Teun Kraaijvanger

Zoon van Liesbeth, broer van Elles Kraaijvanger, 
beiden lid van M.H.C. Sint Oedenrode.

Wij wensen Liesbeth en Ben, Geert en Elles, John, familie en vrienden 
heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden M.H.C. Sint Oedenrode.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

Teun Kraaijvanger

De herinnering aan de prettige samenwerking 
zal in onze gedachten blijven.

Directie en medewerkers
Vos interieur en stijl

Lieve Teun,

Teuntje, jonge wat heb je nu toch gedaan?
Altijd zo vrolijk, zo veel gelachen.

Wat is er toch in je om gegaan?
Zoveel vragen, geen antwoord.

Eén ding zullen we nooit vergeten: 
die lach van oor tot oor.

Teddy, we zullen je missen maat….

Je maten, voor altijd!!

Bestuur, leden, sponsoren en supporters van voetbalvereniging Nijnsel 
nemen met leedwezen kennis van het plotseling overlijden 
van ons jonge seniorlid

 Teun Kraaijvanger (21)

 
Teun was 15 jaar lid van onze vereniging en een sportieve en sociale 
voetballer, een bevlogen clubman die wij graag in ons midden hadden. 
Een voorbeeld voor velen en zijn verscheiden is dan ook een gevoelig 
verlies voor heel onze saamhorige, Nijnselse voetbalgemeenschap.

Wij wensen zijn ouders, broers, zus, naaste familieleden, vrienden 
en bekenden veel sterkte in deze ongelooflijk moeilijke tijd.
'Samen bereik je meer dan alleen.' 

 
Bestuur en leden vv Nijnsel.

Nijnsel, 15 januari 2012.

Lieve Teun,

fly, fly little wing
fly beyond imagining

past the planet and the stars
escape the sorrow and the pain

and fly again 

Carcleaning van Laarhoven

OVERLIJDENSBERICHTEN

Zondagmiddag 12 uur zal nooit meer hetzelfde zijn... 

TEUN, 

we gaan je missen!
We wensen de familie, kennissen en vrienden van Teun, heel veel sterkte 
met dit grote en zeer onverwachte verlies.
Je voetbalvrienden van Nijnsel 3.
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Handhaving bij huisvesting arbeidsmigranten
Tegen het “ophokken” van te veel 
arbeidsmigranten (veelal Polen) 
in de bebouwde kom van Sint-
Oedenrode  zal voortaan worden 
opgetreden. In het verleden was 
handhaven bij deze categorie 
moeilijk af te dwingen, maar met 
de vaststelling van een Plan van 
Aanpak (PvA) is het “juridisch ka-
der”, dat onder meer bestaat uit 
de Huisvestingswet, de huisves-
tingsverordening en het Gebrui-
kersbesluit, rond.

 Het PvA bepaalt onder meer dat 
er niet meer dan vier in een (door-
snee) huis mogen wonen, en dat 
er binnen een straal van 100 meter 
niet meer dan één woning gebruikt 
mag worden voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten. Dit laatste 
doet zich o.a. voor in de Dommel-
rodelaan, waar vier van dergelijke 
panden zijn.  

In Rooi zijn 22 panden bekend, 
maar mogelijk zijn het er (aanzien-
lijk) meer. De maatregel geldt niet 

alleen voor de overlast- panden. Bij 
overtreding van een van de regels 
krijgt de eigenaar een vooraan-
kondiging. Als hij daarna niet tij-
dig maatregelen neemt, wordt een 
dwangsom opgelegd. Uiteraard 
worden er ook maatregelen geno-
men tegen de arbeidsmigranten als 
deze illegaal in Nederland zijn.

Het PvA gaat alleen over de be-
bouwde kom, omdat dit ook al  
geregeld is in het bestemmings-
plan buitengebied.

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

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

ons moeder, schoonmoeder en oma

Riek Vogels
De zeer vele kaarten, bloemen en troostvolle woorden 

hebben ons diep ontroerd 
en waren voor ons een goede steun.

Kinderen en kleinkinderen
Sjaak Pardoel

Sint-Oedenrode, januari 2012

DANKBETUIGING

Grond park 
Henkenshage 
wordt “geploft”
De bomen in het park Henkenshage 
en bij de kapel zijn er niet zo best 
aan toe. De vitaliteit van de helft 
ervan is “verminderd tot sterk ver-
minderd”. Een in het oog springen-
de maatregel bij de aanpak van het 
park is het “ploffen” van de grond.

De grond wordt geploft door mid-
del van het onder hoge druk in-
spuiten van lucht. De boomwortels 
in de ingeklonken bodem krijgen 
dan letterlijk weer lucht, waarmee 
verminderd vitale bomen weer een 
goede overlevingskans krijgen. In 
de plofgaten wordt behalve lucht 
ook meststof ingespoten.
Het gebied telt in totaal 452 bo-
men. Omstreeks 2000 is het ook 
al aangepakt, door middel van en-
kele aanpassingen en snoeiwerk.
Voor 23 bomen komt deze maat-
regel te laat, deze worden gerooid. 
Dat gaat gebeuren vóór het aan-
staande broedseizoen. Portefeuil-
lehouder groen René Dekkers ver-
zekert dat het ploffen, dat gebeurt 
op één meter diepte, géén schade 
kan berokkenen aan gebouwen. 

Na een liefdevolle verzorging door ons pap 
is ons mam zacht en rustig ingeslapen. 

 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft 

nemen wij afscheid van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

schoonmoeder en lieve oma Zus 
 

Zus van de Laar – van Heertum 
Francien 

 
∗ Schijndel, 9 augustus 1932 

† Sint-Oedenrode, 15 januari 2012 
 

echtgenote van 
 

Ben van de Laar 
 
 

 
Ben van de Laar     
Fred & Diana  

  Maud        
René & Lilian 

     Imre en Amber  
    Frank & Claire 
     Dide, Meike en Roos 
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 januari om  
10.30 uur in de H. Martinuskerk van de H. Odaparochie,  
Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal  
plaatsvinden op het parochiekerkhof. 
 
Ons mam is thuis waar u afscheid van haar kunt nemen. 
 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen. 
  

Boskantseweg 14, 5492 BW, Sint-Oedenrode

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 18 maart organiseert 
wijkvereniging Eerschot in wijkcen-
trum Meerschot aan de Heistraat 
22 te Sint-Oedenrode een markt 
voor kinderkleding en speelgoed. 
U kunt hiervoor een tafel huren en 
zelf uw spullen verkopen. De huur 
van een tafel bedraagt 10 euro. 
Voor informatie kunt u contact op-
nemen met José van der Heijden 
tel. 0413-477363 of 
e-mail pwmvdheijden@hetnet.nl.

De verkoop is van 10.00 tot 12.00 
uur. Entree 1.00 euro

Filosofische werkplaats in de bibliotheek
Op woensdag 25 januari is er van 
14.00 tot 15.00 uur weer een fi-
losofische werkplaats in de bi-
bliotheek. Wekenlang hebben 
leerlingen van Wijs Hart samen 
met instromers via Jeugd Creatief 
gewerkt aan het thema ‘Fantasie 

en werkelijkheid’. Door tekenen, 
schilderen, toneelstukjes en filo-
sofische gesprekken hebben de 
leerlingen een beeld gekregen van 
wat zij verstaan onder fantasie en 
werkelijkheid.  De leerlingen en 
docente Hanneke Hermes nodigen 

iedereen tussen 7 en 107 jaar uit 
om dit boeiende onderwerp samen 
verder te onderzoeken. Een vraag 
die je kunt verwachten is: wat is 
volgens jou fantasie en wat is wer-
kelijkheid?

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 0499-392365
INFO@KIDZINDUSTRY.NL, WWW.KIDZINDUSTRY.NL

MEISJESKLEDING
Baker Bridge - BENGH per principesse - Blue System - Bomba - CKS  Claesen’s 
Feetje - Geisha - Gymp - Gymp / Communie - IKKS baby / peuter - MuyMalo 

R’Belle by Scotch - Relaunch - Reset - Retour - Tumble & Dry - Vingino

JONGENSKLEDING
Antony Morato - Baker Bridge - Blue System - BOR*Z - CKS - Claesen’s  
Gymp - IKKS baby / peuter - Monta - Relaunch - Reset - Retour - Scotch 

Shrunk - Tumble & Dry - Vingino

WINTERCOLLECTIE
50% korting

3 of meer 60% korting

Kienehoef welstandsvrij mits geen excessen
De proef om de wijk Kienehoef 
vanaf maart een jaar welstandsvrij 
te maken, is zeker geen vrijbrief 
voor de bewoners om dan maar 
meteen de gevel paars te schilde-
ren of een carport voor de voorge-
vellijn te gaan neerzetten. Andere 
regels zoals die in het bestem-
mingsplan blijven dan gewoon 
van kracht. 

De voorbereidingscommissie had 

donderdag niet veel weerstand 
tegen de proef, al waren sommige 
fracties er niet van overtuigd dat er 
geen excessen zouden plaatsvin-
den. Ook zouden burgers zelf naar 
de rechter moeten stappen als 
hun buren bijvoorbeeld een raam 
plaatsen met inkijk in hun woning. 
De kans op excessen is echter 
klein, zo heeft de praktijk uitgewe-
zen, merkte CDA-er Jan Verhagen 
op. De gemeente Boekel is bijvoor-

beeld al zeven jaar welstandsvrij, 
en daar zou zich geen enkel exces 
hebben voorgedaan.

Mocht dat toch gebeuren, kan de 
gemeenteraad besluiten om eerder 
te evalueren en de proef voortijdig 
te beëindigen.

Het onderwerp staat voor 26 januari 
op de agenda van de gemeenteraad.

OVERLIJDENSBERICHTEN

Houdoe Teun,
Wat zullen we jou enorm gaan missen,

er zijn geen woorden voor.

Veel liefs.

Oma Kraaijvanger
Herman en Franka 

Harrie 
Sjef en Ria

Sjan en Gerrit

Mieke en Gerard
Jan en Anja

Ardie en Hans
en alle neven en nichten van Teun.

Soms is er zoveel wat we voelen, 
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

We zijn enorm geschokt door het pijnlijke verlies van Teun.
We wensen zijn vader, moeder, broers, zus, naaste familie, vrienden en 
bekenden heel veel sterkte toe.

Team DeMooiRooiKrant
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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)

DRANKDRAGERS...
met carnaval altijd handig!
Val met uw vereniging of kroeg 
nog meer op met deze custom 
made reclame drankdragers.

(vracht)autobelettering  •  Full color  •  Borden  •  Stickers  •  Lichtreclame
Spandoeken  •  Gevelreclame  •  Drukwerk  •  Relatiegeschenken

Presentatiesystemen  •  Textieltransfers  •  Vlaggen  •  Winkelinrichting

Nieuwjaarsreceptie gemeente Sint-Oedenrode

“Samen maken we er gewoon een 
prima jaar van”

Voor de derde keer gaf het gemeen-
tebestuur samen met onder andere 
de drie dorpsraden; de onderne-
mers (BtB); het onderwijsveld; onze 
woningbouwvereniging Wovesto 
en de welzijnsinstelling SALUS een 

nieuwjaarsreceptie in het gemeen-
tehuis. Deze vond afgelopen 10 
januari plaats. Burgemeester Maas 
blikte terug op het afgelopen jaar 
en keek alvast vooruit onder het 
thema: “Samen maken we er ge-
woon een prima jaar van.”   

Een kleine passage uit de speech: 
“ ‘Samen maken we er gewoon 
een prima jaar van.’ Ik denk dat dit 
de drijfveer moet zijn voor het ko-
mende jaar, ondanks de vele som-
bere berichten die van alle kanten 
door de media op u en mij worden 
afgevuurd. Bij het zorgen voor het 
prima jaar is uw rol als betrokken 
burger, ondernemer of bestuurder 
van groot belang. Met uw aanwe-
zigheid laat u zien dat u betrokken 
bent bij het wel en wee van onze 
mooie gemeente. U staat aan de 
basis: Sint Oedenrode/Rooi dat 
zijn we samen.”

Lees de hele speech op 
www.mooirooi.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Kleur en geur in huis?  
Geurkaarsen van 
YANKEE CANDLE 

voorjaarsbakjes en de 
NIEUWE COLLECTIE 

geurlampen en geurolie van 
ASHLEIGH en BURWOOD  

zijn binnen!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Wanneer twee mensen elkaar 
aanspreken in een elektrisch veld 
dat door beiden wordt voorzien van 
een ik-gerichte lading, dan zullen ze 
elkaar niet wezenlijk ontmoeten; 
gelijknamige ladingen zullen elkaar 
ook op dit niveau blijven afstoten.

     Kees Hermis

1

T

Pien
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Amnesty International zoekt collectanten  
Wordt u dit jaar één van de circa 
24.000 collectanten die de straat 
opgaan om geld in te zamelen voor 
Amnesty International? Deze keer 
vindt de Amnesty-collecte plaats 
van 12 tot en met 18 februari 2012. 

De collectanten gaan met veel 
plezier langs de deur, én met suc-
ces. Vorig jaar werd er ruim € 1,8 
miljoen opgehaald. Amnesty zoekt 

in  Sint-Oedenrode en met name 
in de Kienehoef en in Nijnsel nog 
vrijwilligers die in hun woonplaats 
een paar uur willen collecteren. 
Meer informatie, of aanmelden als 
collectant? Kijk op www.amnesty.
nl/collecte. Of mail naar collecte@
amnesty.nl. U kunt ook contact 
opnemen met de collectecoördina-
tor bij u in de buurt. Dit zijn Ted 
Dijkzeul en Ferenc Smit. Mail naar 

smitdijk@planet.nl  
of bel 0413 475395

Collecteren is niet alleen nuttig, 
het is ook dankbaar werk. Zo ver-
telde een van de collectanten dat 
zij vaak warme reacties krijgt als 
ze de deuren langs gaat. ‘Iedereen 
zei: “Goh, Amnesty, wat leuk!” En 
daar word je zelf dan ook weer en-
thousiast van natuurlijk.’

VOOR GROF 
SNOEIWERK 

EN/OF 

BOMEN 
ROOIEN

BEL: 06 - 52140163

Duinweg 20D 5482VR Schijndel
Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl ' Ambachtelijk maatwerk'

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Hoera 

Hendri 40 jaar!!

Geboren, 11 januari
 

Brian
 

Zoontje van
Perry Harks

en Wilma van Houtum
Paulinastraat 44, 5491JH

Sint-Oedenrode

Tip Tap Top, 
de eerste 30 jaar zitten erop!  
liefs Marielle, Yvonne, Bianca

Gefeliciteerd
19-1-2012

PIET ABRAHAM
 

GROETJES 
SANDRA EN MARK

(vervolg voorpagina)

Kern met pit: The Joy wint duizend euro

Kern met Pit is een landelijke 
wedstrijd die bewonersgroepen 
stimuleert om hun idee voor hun 
leefomgeving binnen een jaar te 
realiseren. Ook jongerencentrum 
The Joy uit Nijnsel schreef zich in. 
Ze wilden graag 1000 euro in de 

wacht slepen om het jeugdhonk 
mooi aan te kleden. Uiteindelijk 
wonnen ze het bedrag. Ze hebben 
tot 31 december 2012 de tijd om 
hun project te realiseren. Als dat 
lukt, dan ontvangen zij het pre-
dicaat Kern met Pit en € 1.000,-. 

Daarnaast wint per provincie één 
bewonersgroep een extra prijs van 
€ 1.500,- en de trofee. 

Jan van der Aa van de dorpsraad, 
Bas van der Leest, Dorothee de 
Louw en Ellis Rijkers waren bij de 
uitreiking aanwezig. Vooral de be-
zielende inzet van jongeling Bas 
leek de jury over de streep te trek-
ken. In zijn vijf minuten tellende 
presentatie stal hij de show.
Eén van de argumenten van de de-
legatie was dat jongeren betrokken 
moeten worden bij het aantrek-
kelijk en leefbaar maken en hou-
den van een dorp. De kans is dan 
groter dat ze daar met plezier wil-
len wonen. Ook gaven ze aan dat 
het organiseren van evenementen 
voor jongeren erg belangrijk is. Zo 
ontmoeten ze elkaar buitenshuis 
en kunnen ze het gezellig hebben. 
Binnenkort komt de jeugd samen 
met de begeleiders om te overleg-
gen waar ze het geld precies aan 
uit willen geven. Ze denken er bij-
voorbeeld aan om een tv aan de 
muur te hangen, zodat straks het 
EK voetbal gevolgd kan worden.

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

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

- Logo’s
- Visitekaartjes
- Folders 
- Brochures

- Flyers
- Cadeaubonnen
- Advertenties
- Complete huisstijlen

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP

HEUVEL 17 IN HET CENTRUM VAN SINT-OEDENRODE

IK KIJK ER NAAR
UIT OM MET JE TE
WERKEN AAN JE

VOLGENDE 

PROJECT
BEkIjk DE

 WEBSITE vOOR 
ALLE DIENSTEN
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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                    

3 overhemden 
voor 

€6,45
Gewassen en 

gestreken

Kofferen 22,
5492 BN  Sint Oedenrode.

Tel.:     0413 – 477902
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Lezing Heem-Natuurgroep

“Het lijkt wel of we Frankrijk hiernaartoe 
halen”

“Het is hier langzaam aan het opwarmen. Of 
zich dat voortzet weten we niet, maar er zijn 
tendensen”. Met die woorden startte Pie-
ter van Breugel zijn beamer-lezing voor de 
Heem-Natuurgroep afgelopen maandag. Een 
lezing over het klimaat en de manier waarop 
insecten reageren op de veranderingen in de 
afgelopen decennia. 

Aan de hand van diverse publicaties toonde 
Pieter deze tendensen. De temperatuur stijgt 
en de hoeveelheid neerslag wordt ook meer, 
maar het valt meer in pieken. Belangrijk is met 
name de toename in het Co2-gehalte, wat een 
broeikaseffect ten gevolge heeft. “Het lijkt 
wel of we Frankrijk hiernaartoe halen”, hoor 
je weleens. Geen gekke gedachte. De dieren 
moeten zich zien aan te passen, maar ook ko-
men er soorten in Nederland die hun versprei-
dingsgrens voorheen een stuk zuidelijker had-
den liggen. Pieter: “Alle dieren die vanuit het 

zuiden naar ons toekomen, komen waarschijn-
lijk vanwege de klimaatverandering. Voor niet 
alle dieren is de oorzaak echter altijd even dui-
delijk. Het aantal libellen is bijvoorbeeld binnen 
korte tijd sterk toegenomen, maar onze water-
kwaliteit is de laatste jaren ook sterk verbeterd. 
Nu weten we niet of we inmiddels meer libel-
len hebben vanwege de klimaatverandering of 
vanwege het verbeterde water.”
Zo passeerden diverse insecten de revue. 
De zandhagedis broedt zijn eieren uit in het 
zand en geniet van de warmte. Muggen uit 
diverse landen komen deze kant op en er 
zijn plotseling nieuwe soorten sprinkhanen. 
De teken geven reden tot zorg. Het seizoen 
wordt steeds langer en dus de tijd dat teken 
actief zijn. En dan de bij. 2012 blijkt uitge-
roepen te zijn tot het jaar van de bij. Honing-
bijen verdwijnen, maar nieuwe soorten ko-
men binnen. Zo kun je sinds een paar jaar in 
Brabant de klimopbij tegenkomen. 

Tandzorg de Rooij verhuist naar nieuwe locatie

Maandag 23 januari a.s. opent 
Tandzorg De Rooij een nieuwe 
tandartsenpraktijk aan de Laan 
ten Bogaerde in Sint-Oedenrode. 
Tandartsen Robbert en Babet de 
Rooij-Schepel nemen hun intrek 
in het pand dat voortaan door het 
leven gaat als Rooistaete. Naast 
de praktijk zijn er een notariskan-
toor, een diëtiste en een logope-
diste in het pand gevestigd.

Tandzorg De Rooij in niet nieuw 
in Sint-Oedenrode. Ruim vier jaar 
geleden opende  Robbert de Rooij 
een praktijk aan de Ollandseweg.  
Vanaf 2009 participeert ook zijn 
vrouw als tandarts in de praktijk.

Om hun patiënten zo optimaal mo-
gelijk te kunnen bedienen, nemen  
ze nu hun intrek in een nieuwe prak-
tijk. Vol trots staan ze op het punt 
om een nieuwe start te maken. Op 
de begane grond van Rooistaete 
komen o.a. vier behandelkamers en 
een aparte ruimte waar gebitsfoto’s 
gemaakt kunnen worden. De ont-
vangstruimte is kleurrijk ingericht. 
Het tandartsenpaar vindt het na-
melijk belangrijk dat de cliënt zich 
thuis voelt. Het moet een praktijk 
zijn voor het hele gezin en dat wil-
len ze dan ook uitstralen.

Uw thuis in tandzorg. Dat is de vi-
sie die Tandzorg De Rooij nastreeft. 

“Wij willen onze patiënten mee-
geven dat voorkomen beter is dan 
genezen. Een schone mond met 
een schoon gebit is belangrijk voor 
het hele lichaam. Daarom werken 
er  ook een mondhygiëniste en 
preventieassistentes bij ons in de 
praktijk”, aldus Robbert de Rooij.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer 
weten? Binnenkort vindt er een 
open dag plaats. Of kijk eens op 
www.uwthuisintandzorg.nl

Tandzorg De Rooij, 
Laan ten Bogaerde 15, 
5491 GC, Sint-Oedenrode, 
Tel: 0413-478889         

advertorial

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Nog enkele 
modellen 
van 2011 
met fikse 

kortingen!

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??
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Fijn mense en fijne rege, die zeike oew beij nat 
(kwezelachtige mensen en fijne regen de zeiken je beide nat)

Bron: Brabantse spreukenboekje (verkrijgbaar bij ’t Paperas) BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Nederlandse Handboog Junioren winnen
met Rooise inbreng ruim van Belgie

Ja in het begin waren
we erg gespannen, maar toen

we het wat los lieten kwam er schot
in de zaak. Toen boog het onze kant in

Dit bleek achteraf een waar schot 
in de roos te zijn.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Prelude

als woorden behoorden
tot verafgelegen oorden
en stilte de ruimte
zou zijn van het hier
zouden dan mijn gedachten
nog langer wachten
om als melodie te klinken
als prelude van vertier

de tonen zouden dansen
op een verkwikkend ritme 
van scheppende kansen
klanken speels en stuwend
in de open speeltuin
van mijn innerlijk heelal
met onzegbare lachende vreugde
en schenkende liefdesdeugden
zo ruim en schoon in getal

als woorden behoorden
tot onzichtbare oorden
zou mijn luchthartige verbeelding
allengs vertederd zingen 
op lichtvoetige akkoorden

Präludium

Wenn Wörter gehörten
Zu abgelegenen Orten
Und Stille der Raum
Von diesen wäre
Würden dann meine Gedanken
Noch lange warten
Um wie eine Melodie zu erklingen
Wie ein Präludium von Vergnügen

Die Töne würden tanzen
In einem erholsamen Rhythmus
Von schaffenden Chancen,
Klänge spielerisch und schiebend
In dem offenen Spielplatz
Von meinem inneren Weltall
Mit unsäglich lachender Freude
Und schenkenden Liebestugenden
So reichlich und schön an Zahl

Wenn Wörter gehörten
Zu unsichtbaren Orten
Würde meine leichtherzige Phantasie
Sanft  berührt singen
Auf leichtfüßigen Akkorden

 

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: Mari Leenderts 
van glashandel Leenderts uit Olland. Vorig jaar was hij Prins Papgat.

Sint-Oedenrode

De winnaar is:
A Brans, 
Oranje Nassaulaan 75

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

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

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheidenweg 49, 5683 JH Best, 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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JNW maakt vlinderkastjes

Laat de vlinders maar komen

“Ze be-
g i n n e n 
met het 
z a g e n 
van drie 
plankjes 

op 22 cm lengte”, aldus Jan van 
Genugten, één van de vrijwilligers 
van Jeugdnatuurwacht ‘de Popu-
lier’. Mede dankzij hem konden 
de jonge jeugdnatuurwachters 
afgelopen zaterdag weer flink aan 
de slag. Het doel was deze keer de 
vlinders een mooi onderkomen te 
verschaffen. Oftewel bijna 50 kin-
deren kwamen naar Mariëndael 
om een vlinderkastje te maken. 

Jan vervolgde: “Van die plankjes 

moeten ze een soort U-vorm ma-
ken. Daarna moet er een plank van 
dezelfde lengte op als dak en ver-
volgens gaat er een plank van 16,8 
cm onder voor de bodem. En dan 
natuurlijk het deurtje nog.” Een 
heel werk, maar aan enthousiasme 
geen gebrek. Davon (10jr) be-
keek het eens goed. “Wij zijn nog 
niet klaar, maar dat komt omdat 
we eerst nog iemand anders heb-
ben geholpen. Het is best moeilijk, 
maar wel leuk.” Dat Mariëndael 
het Cultureel centrum van ons dorp 
is, zou je op dat moment niet den-
ken. Het leek meer op een timmer-
werkplaats. Alles verliep prima. Na 
afloop konden alle kinderen hun 
eigengemaakte vlinderkastje mee 

naar huis nemen. En de leiding had 
niet één pleister hoeven plakken. 

Goed nieuws voor de vlinders die 
in Rooi willen overwinteren. Er zijn 
er weer zo’n 50 bij. Maar daarvoor 
is het kastje niet alleen bedoeld. 
Met wat takjes erin, kan de vlinder 
er ook zijn eitjes in leggen. Als de 
rupsen uitkomen, gaan ze de wijde 
wereld in, maar als ze beschutting 
zoeken en zich  gaan verpoppen, 
biedt het kastje daar een prima 
plekje voor. Het advies van de 
Jeugdnatuurwacht is het vlinder-
kastje in de zon te hangen met het 
deurtje naar het oosten zodat het 
er niet binnen regent. Laat de vlin-
ders hier maar komen/blijven.

Rooise Dommelklanken
Zin in zingen? 
Zin in plezier?

Zin in horen bij een leuke groep zangers?
Meld je aan bij smartlappenkoor "Rooise Dommelklanken"
Kom een keer op woensdagavond vrijblijvend luisteren naar ons 

Nederlandstalig smartlappenrepertoire.
Onze repetitie is bij Jeu de boules vereniging 
Cloeck&Moedigh, Mater Lemmensstraat 27.

Voor informatie over ons koor kunt u bellen naar onze 
secretaris Toon Bergen 475257
U kunt ook een mail sturen naar 

rooisedommelklanken@kpnmail.nl

Jongerenvoorlichting huisvesting: 
Huren of Slimmer Kopen?
Dinsdag 31 januari vindt namens 
Salus Jongerenwerk in samenwer-
king met Wovesto van 19.30uur-
20.30uur, een jongerenvoorlich-
ting plaats gericht op huisvesting.

Gemeentelijke cijfers laten zien 
dat Sint-Oedenrode sterk vergrijst. 
Daarnaast maken gesprekken met 
jongeren duidelijk dat veel jon-
geren zich nog niet hebben inge-
schreven als woningzoekende bij 
Wovesto, terwijl ze graag in Sint-
Oedenrode willen blijven wonen. 

En dat is juist verstandig om te 
doen, vooral in deze tijd. Starters 
krijgen niet meer zo snel een le-
ning voor een koophuis. Andere 
financiële mogelijkheden lijken er 
ook niet. Of misschien toch wel? 
Salus Jongerenwerk en Wovesto 
slaan de handen ineen om jonge-
ren voor te lichten op het gebied 
van huren en kopen.
Wanneer maak je kans op huurtoe-
slag? Wat betekent de inkomens-
grens voor nieuwe jonge huur-
ders? Hoe zit het nu met urgentie? 

Weet je hoe lang de wachttijd is bij 
Wovesto? Kun je je misschien ver-
vroegd inschrijven? Of misschien 
wil je wel kopen met de ‘Slim-
mer Kopen’ regeling (een korting 
van 25% op een koophuis) waar 
Wovesto alles over kan vertellen? 
De voorlichting wordt gegeven 
in jongerencentrum HONK1224 
(Salus Jongerenwerk), gevestigd 
in Cultureel Centrum Mariendael. 
Inschrijven voor deze gratis voor-
lichting is gewenst: 
jongerenwerk@welzijnsalus.nl

Ruim twintig enthousiaste vrijwilli-
gers van Kiwanis Rooi, ondersteund 
door de oudervereniging, zijn af-
gelopen zaterdag van start gegaan 
met het ambitieuze ‘handen uit de 
mouwen’ project. De Kiwanis gaan 
de komende drie maanden een 

avontuurlijke speelterrein achter de 
Nijnselse basisschool creëren, die 
ook gebruikt kan worden voor kin-
deren met een beperking.

Inmiddels is het terrein opgeschoond, 
overbodige verharding verwijderd en 

is het hekwerk tijdelijk verwijderd. 
Volgende week zaterdag wordt ge-
start met het grondwerk waarna het 
straatwerk uitgevoerd kan worden. 
Vervolgens worden allerlei natuurlij-
ke elementen, zoals bijvoorbeeld een 
moestuin en wilgenhut toegevoegd. 
Ook een klein theatertje wordt gere-
aliseerd. Totaal worden een zestien-
tal speelaanleidingen gecreëerd. 

Inmiddels hebben de Ouderver-
eniging, Fred van de Laar Grond-, 
Weg- en Waterbouw, Bellefleur 
kinderopvang, prins Frans Pap d'n 
derde en adjudant Hans,  Betonfa-
briek A. van de Meulengraaf & Zo-
nen, v.d. Vleuten elektro-techniek, 
Laarhoven Port Equipment, Bricol 
bouwbedrijf en DeMooiRooiKrant al 
hun medewerking toegezegd. Het 
project, dat uitgevoerd wordt door 
Kiwanis Rooi, wordt ondersteund 
door vele sponsoren en vrijwilligers. 
Dat maakt het uniek! Eind maart 
hopen ze het project op te leveren 
zodat de kinderen kunnen gaan ge-
nieten en spelen in het groen.

(vervolg voorpagina)

Kiwanis Rooi steekt de schop in de grond
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks

3 stuks

5

95

SPECIAL

Fortune kippetje

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

gebraden spek + vleessalade

samen voor

2

99

WEEKAANBIEDING

KIPFILET + RUNDERGEHAKT

SAMEN VOOR

7

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

GEHAKTCORDON-BLEU'S

4 STUKS

5

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

DENNIS VAN ZUTPHEN ll ANJERLAAN 44 5492 JE ST - OEDENRODE ll TEL. 0413 - 84 07 24
MOBIEL: 06 - 54 35 68 69 ll D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL ll WWW.KLUSSENIER.NL

badkamers van a tot z
renovatie - installatietechniek
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GEMEENTENIEUWS

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
Park Henkenshage -  04-01-2012 Kappen 23 bomen
Ollandseweg 1  5491 GP 11-01-2012 Kappen 2 bomen
Valstraat t.h.v. nr. 8 -  11-01-2012 Kappen 1 els
Ollandseweg 117 5491 XA 11-01-2012 Kappen 2 bomen
Vossenbergweg ongen. -  29-12-2011 Kappen berkenbosje
Koeveringsedijk 41 5491  SB 10-01-2012 Bouwen 2e bedrijfswoning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Park Henkenshage -  10-01-2012  Kappen 23 bomen onder voorwaarde 
        van herplant.
Ollandsweg ter hoogte   -  10-01-2012  Kappen 1 eik onder voorwaarde van 
van nummer 136      herplant 
Boxtelseweg ong -  12-01-2012  Kappen 3 eiken
Koeveringsedijk thv nummer 21 - 12-01-2012  Kappen 1 esdoorn
Struikheide thv nummer 2 - 12-01-2012  Kappen 2 eiken
Kremselen 12  5492 SJ  12-01-2012  Kappen 30 populieren onder voorwaarde 
        van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 153 5491 XB 12-01-2012  Bouwen luchtwasser met luchtkanaal
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader)

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP Oprichten van multifunctionele accommodatie ingevolge het 
     Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Oudeweg 4  5492 VG Oprichten van inrichting voor vervaardigen van tandprotheses 
     ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Ollandseweg 136 5491 XC Veranderen van houtzagerij ingevolge het Besluit algemene regels 
     voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken 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 10 januari 2012 tot en met 16 januari 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente 
ingekomen:
- Van SV Fortuna voor het organiseren van de Marathon van Rooi op 4 november 2012 in de gemeente 
Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.
  
Verleende verklaring van geen bezwaar
- Aan supportersvereniging de Eerdse Renners voor het organiseren van een veldtoertocht op 25 februari 
2012 in het buitengebied van Sint-Oedenrode.

Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning.
- Van de Stichting Behoud Martinus kerk voor het organiseren van de boeken- en platenbeurs op 25 en 26 
februari 2012 in de Dommelrodeschool te Sint-Oedenrode.

Agenda
Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 26 
januari a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:
-vaststelling beleidsplan WMO 2012-2015 ‘Door Kanteling in Balans’
-vaststelling objectcriteria welstandsbeleid 
-wijziging verordening OZB
-vaststelling beleid rechtmatigheid inclusief normenkader 2011

Behalve waar dat is aangegeven is spreekrecht over genoemde agen-
dapunten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreek-
recht dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering 
te melden bij de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail: griffie@
sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op 
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 21 januari
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur.
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur.
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur.
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 14.00 uur.
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij 
cultureelcentrum Mariëndael zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Maandag 23 januari
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur.

Woensdag 25 januari
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 
08.00 tot 13.00 uur.

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

Regels rondom plastic verpakkingsmateriaal

De volgende regels gelden nog steeds bij de huis aan huis inzameling 
èn op de milieustraat:
1. Gebruik alleen de zakken van “plastic heroes”
2. Verstoor het recycle-proces niet en biedt alleen plastic verpakkings-
afval aan. 
3. De huisvuilinzamelaar neemt fout aangeboden zakken niet mee. 
3.Op de zakken van “Plastic Heroes”staat wat NIET in deze zakken 
mag worden gedaan. 
4. Het overige plastic verpakkingsmateriaal mag WEL in deze zakken. 
Kijk op www.sint-oedenrode.nl voor een complete lijst.
5. Zorg dat flesjes, potjes etc. leeg zijn en verwijder papier, karton of 
aluminium (folie) resten. 

Vermelding in de Gemeentegids 
2012-2013
In opdracht van de gemeente Sint-
Oedenrode is Akse Media bezig 
met het actualiseren van de adres-
sen in de gemeentegids.
Staat u nog niet vermeld of heeft 
u mutaties dan kunt u op de vol-
gende manieren reageren: 
* per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
(o.v.v. gemeentegids Sint-Oeden-
rode) 
* telefonisch: 0223-673010 

(redactie Akse Media)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
gemeentegids Sint-Oedenrode) 
Postbus 6033, 
1780 KA Den Helder

Wijzigingen en/of aanmeldingen 
voor het adressengedeelte kunnen 
aan de redactie worden doorgege-
ven tot uiterlijk 3 februari 2012.

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

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend 
dat zij op 20 december 2011 de 
beleidsregel kruimgevallen, 2e wij-
ziging hebben vastgesteld.

Op 1 oktober 2010 is de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) in werking getreden. Deze 
wet maakt het mogelijk om me-
dewerking te verlenen aan kleine 
afwijkingen van het bestemmings-
plan voor onder andere het oprich-

ten van een bijbehorend bouw-
werk bij woningen of het gebruik 
van een gebouw.
Het college heeft hiervoor een be-
leidsregel opgesteld. Hierin staat in 
welke gevallen medewerking ver-
leend kan worden met een onthef-
fing.
De 2e wijziging van deze beleids-
regel heeft betrekking op de mo-
gelijkheid voor het realiseren van 
een (brede) dakkapel op het ach-
terdakvlak van een woning.

De volledige tekst van de be-
leidsregel kruimelgevallen kan 
digitaal worden ingezien op de 
gemeentelijke website: www.sint-
oedenrode.nl. Uiteraard kunt u de 
beleidsregel ook inzien in het ge-
meentehuis tijdens de openingstij-
den. De beleidsregel treedt in wer-
king daags na publicatie. 
Tegen het besluit tot vaststelling 
van deze beleidsregel is geen be-
zwaar of beroep mogelijk (artikel 
8:2 Algemene wet bestuursrecht)

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



Woensdag 18 januari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 11Gemeentenieuws

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.

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

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan Beter Horen B.V. voor het innemen van een standplaats op 3 
februari, 6 april, 29 juni , 21 september en 9 november 2012 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode voor het verstrekken van informatie over 
gehoorbescherming.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

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

Getuigen ongeval gezocht 
Op zaterdag 31 december jl. rond 
17.40 uur vond op de Schijndelse-
weg een ongeval plaats, waarbij 
de 20-jarige bestuurder uit Sint 
Oedenrode van een personen-
auto door vooralsnog onbekende 
oorzaak in de berm terecht kwam 
en tegen een boom reed. De be-
stuurder en twee passagiers raak-
ten daarbij gewond. Één van de 

inzittenden is inmiddels aan een 
gebroken voet geopereerd. De 
politie is op zoek naar getuigen 
die iets kunnen vertellen over de 
omstandigheden waaronder het 
ongeval heeft plaatsgevonden. 
Zij worden opgeroepen zich te 
melden bij de politie in Schijndel 
via telefoonnummer 0900-8844. 

Auto boort zich in heg

Aan de Tolhuisweg / parkeer-
plaats wielewaal. Is een automo-
bilist een heg in gereden en klem 
komen te zitten. Toen de politie 
ter plaatse arriveerde bleek de 

eigenlijke bestuurder spoorloos 
verdwenen. Niemand kon de 
persoon bereiken. De auto is 
enige tijd blijven staan. De politie 
onderzoekt de zaak.

Kijk voor actuele politieberichten op 
www.mooirooi.nl

Getuigenoproep: nieuwe feiten 
in onderzoek beroofde man 
De politie is nog steeds op zoek 
naar getuigen in het onderzoek 
naar de beroving van een 54-ja-
rige man uit Liempde op woens-
dagochtend 11 januari. De man 
werd die woensdagochtend rond 
08.00 uur op het fietspad tus-
sen Olland en Liempde langs de 
Herscheweg onder andere van 
zijn portemonnee met inhoud 
beroofd op het moment dat hij 
een hek van een weiland open-
de. Het slachtoffer werd met een 
voorwerp zo hard geslagen dat 
hij het bewustzijn verloor. Hij liep 
daardoor ook een hoofdwond 
op. De man verblijft momenteel 
nog steeds in het ziekenhuis. De 

politie is een onderzoek gestart. 
Inmiddels is uit dat onderzoek 
naar voren gekomen dat de man 
beroofd is van enkele honderden 
twee euro munten. Het is goed 
mogelijk dat een gedeelte van dit 
geldbedrag ergens uitgegeven of 
ingewisseld is, dat iemand dus iets 
gekocht heeft en met een flinke 
hoeveelheid twee euro munten 
heeft betaald. Dat moet toch 
opgevallen zijn. De politie doet 
een dringend beroep op mensen 
die mogelijk informatie hebben 
en vraagt hen zich te melden 
via telefoonnummer 0900-8844 
of eventueel met Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000.

Hart voor 
Rooi/PvdA
De achterban bijeenkomst van 
Hart voor Rooi/Partij van de Arbeid 
is op maandag 23 januari 2012 om 
20.00 uur in de commissiekamer
van het gemeentehuis (witte vleu-
gel). Verdere info over Hart voor 
Rooi/Partij van de Arbeid vindt u 
op www.hartvoorrooipvda.nl

Politieke 
bijeenkomsten

VVD
De VVD raadsleden nodigen 
u van harte uit om samen met 
hen en andere VVD-leden van 
gedachten te wisselen over ac-
tuele politieke onderwerpen die 
behandeld zullen worden in de 
aankomende raadsvergadering. 
Het Politiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met een po-
litieke rondvraag. Graag tot ziens 
op dinsdag 24 januari om 20.00 
uur in Café 't Pumpke!

DGS
Maandag 23 januari om 20.00 
uur is er een achterbanvergade-
ring van DGS in het vergader-
zaaltje van Brasserie de Beleving 
aan de Hertog Hendrikstraat te 
Sint-Oedenrode.
Eventuele vragen via website:
www.dgs-rooi.nl

BOA oogst 600 parkeerbonnen
Sandro van den Bergh, de nieuwe 
BOA in Rooi, heeft in de twee 
maanden dat hij in dienst is van 
de gemeente al een kleine  600 
parkeerbonnen uitgeschreven. Het 
enthousiasme dat burgemeester 
Peter Maas ten toon spreidde bij 
die mededeling, tijdens de bespre-
king van het handhavingsbeleid in 
de voorbereidingscommissie van 
afgelopen donderdag, ontlokte bij 
DGS-er Hans Hulsen de vraag of 

dat resultaat hem in die “jubel-
stemming” had gebracht. Maas 
nuanceerde dat door te stellen dat 
zijn enthousiasme gold voor het 
handhavingsbeleid als geheel, dat 
zijn vruchten lijkt af te werpen. De 
bonnenscore was alleen bedoeld 
als voorbeeld.

Als de automobilisten zich bewust 
worden van de naleving van de 
parkeerregels, kan de BOA inge-

zet gaan worden voor het andere 
speerpunt op zijn opdracht, te we-
ten hondenoverlast, aldus Maas. 
Hij haastte zich te zeggen dat de 
resultaten niet vergeleken kunnen 
worden met die van vorige BOA, 
die nu een andere functie heeft bij 
de gemeente. Deze had een veel 
breder aandachtsveld, waar par-
keerbeleid slechts een onderdeel 
van was. Overigens gaat van iede-
re bon 25 euro naar de gemeente.

Extra brief in 
plaats van 
hoorzitting

De 154 Rooienaren die een ziens-
wijze hadden ingediend tegen het 
bestemmingsplan buitengebied, 
krijgen binnenkort een extra brief 
over het besluitvormingsproces. 

Met deze toezegging is het college 
tegemoet gekomen aan het verzoek 
van CDA-er Jan Verhagen om een 
extra hoorzitting. Verhagen heeft 
laten weten, tevreden te zijn met 
deze oplossing. Overigens kunnen 
degenen die er toch behoefte aan 
hebben om hun bezwaren monde-
ling toe te lichten, hiervoor spreek-
recht aanvragen in de voorberei-
dingscommissie van februari. 

Nieuws

Openbare verlichting verder aangepakt
Als het aan het college ligt, wordt 
de openbare verlichting in Rooi dit 
jaar verder verbeterd. Ze vragen 
hiervoor 1,7 ton krediet. In het 
beleidsplan 2009 was hierin 3 ½ 

ton geïnvesteerd. De gemeente in-
vesteert dit jaar 1,7 ton hieraan en 
rekent op een besparing van 7.500 
euro per maand op energielasten. 
Voor 2012 staan op de agenda 

Roest, Huisakkerweg, Broekdijk 
en de Sloef. In februari neemt de 
gemeenteraad hier een definitief 
besluit over. 

www.demooirooikrant.nl
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Wie kent deze mensen en waar is de foto gemaakt?
Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel 0413-479322 of kom gezellig langs in ons kantoor; Heuvel 17

Oplossing week 1:
De foto is van de acht zonen van 
Theodorus Bekkers van de Mee-
rendonk. Er is nog een zoon, maar 
die staat er niet op. Hij is gemaakt 
in 1947-1948.
Groetjes, 
Mevr. Vissers – Bekkers,  Eerde

Oplossing week 52:
De derde man van links, achterste 
rij is Piet Vogels.

Inzender: Jan Verberk

Historische beelden
Te koop/Te huur

--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Te koop: Espresso-apparaat, 
éénmalig gebruikt. €25,-
Tel. 06-20113927
--------------------------------------
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.

Gezocht

Voor mijn opleiding tot massage-
therapeut ben ik op zoek naar 
cliënten die 5 sessies willen volgen.
Voor info: 
www.massagepraktijkcura.nl

Aangeboden

Goede voornemens? Meer tijd 
voor jezelf? Meer tijd voor ont-
spanning? Kies voor ontspan-
ningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Ervaren oppas binnenkort beschik-
baar voor nieuw gezin. Kinderen 
kunnen in vertrouwde omgeving 
blijven. Ook kind voor extra zorg 
via PGB is geen probleem. Annie 
Thijssen-Dortmans, 
tel 0621915882, 
anniedortmans@hotmail.com

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.

Cursussen/workshops

Is het HAPPIEKIDSPROGRAM-
MA  iets voor jou? Wil je een be-
tere conditie, gezonder eten en/
of minder gewicht.  Doe gezellig 
mee. Start 14 februari 2012.
Informatie A. Broekman 
0413 475673 / 06 22 24 13 25 
www.happiekids.nl

Gevonden

Gevonden bij Bakkerij Bart;
Herenhorloge Bulova.
Op te halen op kantoor 
DeMooiRooiKrant.

Diversen

De Boekenkamer. 
2e hands boeken. 
Borchmolendijk 34, 
tel: 0413-470462, 06-20606813. 
Vanaf 16 januari t/m 26 maart op 
vrijdag gesloten. 
Zaterdags open van 11 tot 16 uur.
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Jaarvergadering K.B.O. Boskant
Op Dinsdag 24 januari, aanvang 
13.30 uur, in de Vriendschap is 
er de belangrijke jaarvergade-
ring. Na het openingswoord door 
Voorzitter Toon Hageman is er de 
presentatie van Jan van de Akker 
met als onderwerp :Lekker thuis 
blijven wonen. Omdat vele oude-
ren in Boskant zich zorgen maken 
over hun toekomst en zich afvra-
gen : Hoe bereiden we ons voor 
op het ouder worden?

Hoe voorkomen we vereenzamen, 
of het moeten verlaten van onze 
woning, omdat we niet meer thuis 
kunnen blijven wonen nu er steeds 
minder geld is voor zorg? Op welke 
wijze krijgen we de regie in eigen 
hand? Het moet niet zo zijn dat 

de aanbieders de dienst uitmaken, 
maar waar de mensen uit Boskant 
die thuis willen blijven wonen be-
hoeften aan hebben. Graag willen 
wij U een inzicht geven van de vele 
mogelijkheden.  

Daarna volgt de vergadering. De 
bestuursverkiezing. Mevr. Thea 
Nouwens en de Hr. Gerard v.d.Berk 
zijn aftredend en herkiesbaar.
Na de pauze volgen de mededelin-
gen door de voorzitter.
a. Stand van zaken van de K.B.O. 
Brabant.  De contributie.
b. Gezamenlijke activiteiten  van 
de Cluster Sint Oedenrode en de 
Kring De Leijgraaf. 
c. De Seniorenraad :  wat zijn de voor-
delen, hoe een Win –Win situatie?

d. Het nieuwe Beleidsplan, op wel-
ke wijze kunnen we inspelen op de
veranderingen in de Maatschap-
pelijke taken?
e. Het activiteitenprogramma. De 
commissie bestaande uit Thea 
Nouwens, Mia Versantvoort, An-
nemarie Rovers, Harrie Sanders en 
Toon Hageman zijn er weer in ge-
slaagd ook voor 2012 weer 2 leuke 
uitstapjes per maand te verzorgen.
f. De voorbereidingen voor het 50 
jarig jubileum.
g. Actie voornieuwe leden. Als de 
K.B.O. Boskant wil blijven bestaan, 
is er behoefte aan jonge senioren 
voor Bestuur en Commissie.
Ook niet leden die geïnteresseerd 
zijn in het werk van de K.B.O. zijn 
van harte welkom.

Zelf kaarten maken 
bij Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 18 januari kunnen le-
den vanaf 16 jaar en ouder “zelf 
kaarten maken’. Dus kom om 
20.00 uur gezellig mee knutselen 
in Meerschot. Zorg wel dat je je 
aangemeld hebt bij Tonnie. Vrij-
dag 20 januari liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Ook deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 al welkom. 
Angele heeft dan de koffie en thee 
klaar. Ook gaan wij 28 januari 
weer beugelen op de Misse in Ol-
land. Voor deze avond kunt u zich 
aanmelden bij Betsie van Gerwen 
tel 476256, maar doe dit snel want 
vol=vol

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

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
en theorie

voor jongeren,
vanaf november 2011 

ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

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

Opbrengst najaarsverkoop Unicef
De najaarsverkoop van Unicef ca-
deaus en kaarten kwam dit jaar later 
dan andere jaren op gang. In novem-
ber zijn de vrijwilligsters in de super-
markten met de verkoop begonnen 
en later zaten zij ook in de biblio-
theek. We hebben voor €4900,40 
verkocht en fooien gehad. Dit bedrag 

komt ten goede aan de campagne 
"Kinderarbeid dat pikken we niet!"

De opbrengst van vorig jaar was 
een stuk hoger, maar de tendens 
van kaarten sturen wordt sowieso 
minder en de crisistijd is ook bij de 
gezinnen merkbaar. Al met al mo-

gen we met een tevreden gevoel 
terug kijken. De verkoopvrijwil-
ligers van Sint-Oedenrode willen 
al diegenen die Unicef een warm 
hart toedragen heel hartelijk be-
danken. We hopen volgend jaar 
weer op uw steun te kunnen reke-
nen. Trudis Duffhues. tel. 490580.

Prachtige ruime tussenwoning: 
Te Koop: Nachtegaal 7 5492 PG te Sint Oedenrode € 238.000,--k.k.    

Inhoud: 380 m3 perceel 159ca                 
Meer informatie: 06-12955603

l_v_schijndel@hotmail.com
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In ons mooi Rooi zijn veel mensen 
die zich belangeloos op velerlei 
gebied inzetten. Denk bijvoor-
beeld eens aan sportverengingen, 
ouderenzorg, kinderopvang en 
dierenzorg. Ze worden wel eens 
“de eeuwige vrijwilliger” ge-
noemd. Sommigen zien een ne-
gatief stereotiep beeld van “de” 
vrijwilliger: saai, werkloos, beetje 
zielig. Waarschijnlijk kennen ze 
er dan geen persoonlijk. Want 
niets is minder waar. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve 
mensen, in veel gevallen met een 

drukke baan, die vooral voldoende 
onder de mensen komen. Vaak zijn 
ze van daaruit in hun positie ge-
rold en na jaren nog steeds actief.

Wij van DeMooiRooiKrant willen 
deze vrijwilligers in het zonnetje 
zetten. Dit om ze wat beter te le-
ren kennen, en tegelijkertijd om 
onze waardering voor hen uit te 
kunnen spreken. Daarom hebben 
wij vandaag op de Rooise loper….    
Corina van Berkel

Hallo Corina, wil je je even voor-

stellen?
“Ik ben geboren in Zijtaart en 
woon sinds 1998 samen met De-
nis Voets, in de wijk Armenhoef. 
Samen hebben wij twee kinderen, 
Daniek en Daan. Ik ben werkzaam 
bij thuiszorg Pantein en werk daar 
twaalf uur per week.”

Je bent vrijwilligerster, waar?
“Bij de Zevensprong. Dit is de va-
kantieweek voor alle kinderen uit 
onze gemeente die zitten in de 
groepen 3 en 4. Dit vindt plaats in 
de eerste week van de zomerva-
kantie en daar nemen elk jaar drie-
honderd kinderen aan deel.
Het zijn vier dagen met o.a. een 
sport en speldag, vossenjacht, 
voorstelling, een dagje uit en een 
zeskamp.”
 
Wat doe je precies als vrijwillig-
ster bij de Zevensprong……
“Ik maak deel uit van de kern-
groep, die bestaat uit elf personen. 
Wij organiseren en coördineren de 
gehele week, denk aan het rege-
len van verzekeringen, veiligheids-
aspecten zoals arbo/calamiteiten/ 
EHBO. Het inventariseren van de 
medische gegevens van de kinde-
ren, zoeken van sponsoren, inko-
pen en huren van alle benodigde 
materialen die voor deze week 
nodig zijn. Daarnaast maken we 

de gemeentelijke vergunningen in 
orde en maken we de programme-
ring van de week. Tevens zorgen 
we voor een uitwijkprogramma bij 
slecht weer en zoeken we naar ge-
schikte locaties. Natuurlijk regelen 
we ook het vervoer en werven we 
vijftig vrijwilligers die de kinderen 
gaan begeleiden.”

Corien, kun je ons vertellen hoe-
veel uur je hier in de week mee 
bezig bent?
“Met de kerngroep beginnen wij 
al in november met vergaderen. 
Tot de aan de vakantieweek zijn dit 
een dertiental vergaderingen over 
alle inhoudelijk zaken. Daarnaast 
deelt de kerngroep zich in twee 
groepen op in verband met de 
dagprogrammering. Ook hier zijn 
nog een vijftal vergaderingen ex-
tra mee gemoeid.  Als we uitgaan 
van zes á zeven maanden voorbe-
reiding, met daarin honderdvijf-
tig uren, dan zal dit ± zes uur per 
week zijn.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Toen ik in 1996 stopte bij de KPJ 
werd ik door één van de kern-
groepleden gevraagd om in het 
bestuur te komen. Dat leek me erg 
leuk.  Het was ook een uitgelezen 
manier om veel mensen in Rooi te 
leren kennen.

En het is zo leuk en geeft zoveel 
voldoening dat ik nu al vijftien jaar 
in het bestuur zit.

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, er staat in ieder geen gel-
delijke vergoeding tegenover. Een 
keer per jaar gaan we met de kern-
groep zonder aanhang samen uit 
eten. Daarnaast hebben we op 
maandag vooraf een feestje met 
alle vrijwilligers om elkaar op voor-
hand wat beter te leren kennen.  
Heel gezellig, zo’n grote groep 
met leeftijden uiteenlopend van 16 
tot ± 50 jaar.”

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
“Het is zo ontzettend leuk om alle 
tevreden gezichtjes van de kinde-
ren te zien. Dan schiet je gewoon 
vol.
Als alles goed verlopen is, alle kin-
deren het leuk hebben gehad en je 
complimenten van de ouders krijgt 
dan geeft dat enorm veel voldoe-
ning.” We hebben ook een hele 
leuke website waarop alle infor-
matie en foto’s te zien zijn name-
lijk; www.zeven-sprong.nl

Corina wij willen graag met dit in-
terview onze waardering naar je 
uitspreken. Jij mag met recht op de 
rooise loper vandaag……. Tada!

Corina van Berkel

Op de Rooise loper……….

Veel belangstelling Winterwandeling VVD
Het was zaterdag mooi weer 
om te wandelen. Wellicht was 
er daarom zoveel belangstelling 
voor de jaarlijkse winterwande-
ling. Dit jaar had men gekozen 
voor Olland. 

In het kerkdorp Olland bruist het van 
de activiteiten. De route ging van 
start bij De Dorpsherberg. Vandaar 
ging de route naar De Holm. Hier 
vertelde wethouder René Dekkers 
het een en ander over de IDOP’s en 
hij gaf  een toelichting bij de ont-

wikkeling van ‘Hart van Olland’. De 
bouw is nog in het beginstadium, 
maar de contouren van het nieuwe 
gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. 
Vandaar ging het gezelschap richting 
Karthuizerweg. Onderweg kwam de 
groep langs de locatie waar mogelijk 
in de toekomst het nieuwbouwplan 
De Locht zal komen. 

Dat het kerkdorp Olland een rijke 
geschiedenis heeft werd duidelijk uit 
het verhaal van Henk Prins. Hij ver-
telde een mooi verhaal over de Kar-

tuizers, die in dit gebied gewoond 
hebben. Hij wees de groep ook op 
de mooie vergezichten en op de me-
anderende Dommel. Tijdens de wan-
deling werd gediscussieerd over de 
boomteelt die ook in dit mooie na-
tuurgebied haar opwachting maakt.

Al met al een mooie en interes-
sante wandeling. De wandeling 
eindigde weer bij De Dorpsherberg 
waar nog stevig werd nagepraat 
onder het genot van een drankje 
en een lekkere kop erwtensoep.

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl
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Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

Syl’s Studio 

Nieuwste manier van selectieve vetverwijdering: 
Multi-Cell

Syl’s Studio totale huidverzorging 
is een moderne salon. Eigenaresse 
Sylvia van Stiphout zorgt dat ze 
bij de tijd blijft. Ook nu komt ze 
weer met een zeer geavanceerd 
apparaat dat overtollig vet helpt 
verwijderen. Het verwijderen van 
plaatselijk vet hoeft niet meer 
operatief te gebeuren. Syls’ Stu-
dio heeft namelijk de Multi-Cell 
tot haar beschikking. Een cavi-
tatiemethode die gebruik maakt 
van geluidsgolven om vetcellen 
te vernietigen. Ook cellulitis ver-
dwijnt als sneeuw voor de zon.

Hardnekkig vet zit vaak op meer-
dere probleemzones. Lijnen of 
sporten heeft vaak geen zin. Dat 
kan erg frustrerend zijn. De enige 
oplossing is om het vet plaatselijk 
in de kern aan te pakken. De Mul-
ti-Cell breekt de vetcel door een 

proces van opgewekte spanning 
door Hoge Frequentie in het vocht 
en vetweefsel, waarbij energie vrij-
komt via compressiegolven met 
een specifieke druk. De verbin-
dingen van de vetcellen worden 
doorbroken. Het vrijgekomen vet 
wordt via het bloed en de lymfe 
op natuurlijke wijze afgevoerd. De 
behandeling is pijnloos en 100% 
veilig. 

De behandelingen zijn efficiënt en 
effectief. De behandeling van een 
probleemloze zone duurt 15 tot 
30 minuten en de resultaten zijn 
direct zichtbaar. Een totaalbehan-
deling van meerdere zones duurt 
60 minuten. Voor een optimaal 

resultaat wordt één behandeling 
per week aanbevolen. Om het 
resultaat te optimaliseren wordt u 
aangeraden om veel water te drin-
ken en te bewegen. De Multi-cell 
is geen afslankapparaat maar een 
bodyshaper. 

Op dit moment heeft Syls’ Stu-
dio een aantrekkelijke actie. Bij 
afname van een kuur naar keuze 
(vanaf 5 afspraken) krijgt men het 
intakegesprek gratis en tevens de 
eerste behandeling gratis. Voor 
meer info: 
www.syls-studio.nl 
of bel: 06-20365429. 
Syl’s Studio, 
Lindendijk 44, Sint-Oedenrode.

Bij afname van een 
kuur naar keuze 
(vanaf 5 afspraken)

Intake gesprek: 
GRATIS

Eerste behandeling: 
GRATIS
*Neem snel contact op over de voorwaarden

ook kunt u ook bij ons terecht voor de prachtige en specifieke   
 behandeling voor het gelaat.

Kijk voor meer informatie op onze www.syls-studio.nl

Sylvia van Stiphout

Lindendijk 44
5491 GB Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-20 36 54 29
Email: info@syls-studio.nl
Website: www.syls-studio.nl

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

advertorial
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44 Jaar geleden ontstond CC de Lepkes. Stien van Kessel, destijds eigenaresse van het café richtte 
samen met enkele van haar klanten een carnavalsclub op. Tot op de dag van vandaag betekent de 
vereniging veel voor het dorp Boskant. Het geeft het kerkdorp een kleurrijk, vrolijk en vriendelijk 
gezicht. De boerenbruiloft, de Kermis met het touwtrekfestijn en het dansmarietjesfestijn zijn typi-
sche voorbeelden van evenementen die door De Lepkes zijn bedacht. Voorheen had Boskant een 
eigen Prins en Jeugdprins. Later is besloten dit alleen centraal te houden in Sint-Oedenrode. Op 
dit moment bestaat CC de Lepkes uit 111 leden. Stuk voor stuk toegewijde personen die van een 
feestje houden. Samen staan ze voor een prachtige mijlpaal; het 44-jarig jubileum. Op deze pagina 
leest u wat voor leuks er allemaal binnen CC de Lepkes gebeurd. 

Bobliners: 
De dansmarietjes binnen CC De Lepkes worden De Bobliners genoemd. 
Tijdens de carnaval van 2005 ontstond het idee voor deze formatie. Een viltje 
ging de zaal rond. Dames die mee wilde dansen schreven er hun naam op. 
Sommigen kregen spijt, maar een aantal ook niet. Sindsdien klimt een groepje 
danseressen ieder jaar het podium op om een show weg te geven. De Lepkes 
staan eveneens aan de basis van het dansmarietjesfestijn  op vrijdag voor de 
carnaval. Een schot in de roos. 

Grote loopgroep: 
De vrouwen binnen de carnavalsvereniging nemen vaak het voor-
touw wanneer het gaat om de grote loopgroep, die vanaf 2000 ieder 
jaar mee hebben gedaan aan de optocht in Papgat. Ze zijn creatief en 
inventief. De mannen en kinderen doen wat er gezegd wordt en dat 
heeft prachtige resultaten opgeleverd. Enkele thema’s die de revue 
passeerden: Schriek van Rooi, reuzenrad, muizen, Rooi rond en nog 
veel meer….

Kleine loopgroep: 
Als er een grote loopgroep is, is er 
natuurlijk ook een kleine. Er zijn veel 
actieve leden, dus ook voor deze ca-
tegorie schrijven zich ieder jaar weer 
zeven personen in. Niet zonder suc-
ces. De laatste jaren werd regelma-
tig de eerste prijs gepakt!

Boerenbruiloft:
Rien Taks en Oda van Roosmalen waren in 1995 het eerste boe-
renbruidspaar in Boskant. Toen in Rooi geen boerenbruiloft meer 
werd georganiseerd besloten De Lepkes om de handschoen op te 
pakken. Een commissie van zeven man maakt er ieder jaar weer 
een feest van. Vorig jaar besloten ze het om het over een andere 
boeg te gooien door een thema te verbinden aan de bruiloft. Daar 
wordt in positieve zin nog steeds over gepraat. 

Kermis:
Dankzij De Lepkes werd de Boskantse kermis weer nieuw leven inge-
blazen. Samen met de Kastelijn, op eigen risico. Een traditie tijdens de 
kermis is het touwtrekken. In 2011 was dat weer een groot succes. Er 
werd voor de eerste keer in de historie een touw kapot getrokken! De 
samenwerking met De Vriendschap verliep heel erg goed. Alles was weer 
tot in de puntjes geregeld.

LepKpel: 
Niemand kon een noot lezen, 
maar toch pakten tientallen 
leden van De Lepkes een in-
strument en gingen ze aan de 
slag. Na de carnaval van Prins 
Edward in 2007 kwam het lumi-
neuze idee ter sprake. Ieder jaar 
wordt de kwaliteit een stukje 
beter. Ook tijdens de komende 
kapellenavond is de LepKpel te 
horen. Door het jaar heen tre-
den ze vaker op. Zo vindt er ie-
der jaar een terrasconcert plaats 
in Boskant.

Wagenbouw:
Bij het bouwen van een carnavalswagen komt uiteraard veel kijken. 
Ontwerp, constructies, schilderen, plakken, gazen enz. Er zijn veel 
leden mee gemoeid en ieder jaar is het weer gezellig om samen te 
knutselen. Vroeger vielen  De Lepkes zelden in de prijzen op dit on-
derdeel, maar de afgelopen twee jaar zijn ze eerste geworden. Wat is 
het geheim van de smid? 

11-11 bal:
Op de vrijdag voor het 11-11 bal van Papgat vieren De Lepkes hun 
eigen feest. Daar wordt altijd een thema aan verbonden. Ditmaal was 
het ’44 jaar terug in de tijd’. Logisch, gezien het naderende jubileum. 
Tijdens deze avond wordt de ‘Lollige Lap’ en het ‘Lepke van het jaar’ 
gekozen. Het is een hele eer om één van die prijzen te winnen.

Kinderoptocht: 
Net zo lang als de carnavalsclub 
bestaat vindt ook de kinderop-
tocht plaats. Het hoort bij De 
Lepkes. Met de Brabantband 
en de LepKpel voorop trekken 
de kinderen op zaterdagmiddag 
door de straten. Per categorie 
zijn er drie prijzen te winnen.

Bestuur: 
In het bestuur zitten zeven personen. Zij coördineren de hele club en 
geven het fiat of iets wel of niet door mag gaan. De groep, de laatste 
tijd sterk verjongd, komt eens per maand bij elkaar om te overleggen. 
Via hen lopen er lijnen naar de verschillende commissies.

CC de Lèpkes 44 jaar
29 januari receptie vanaf 14.00 uur

Iedereen is van harte welkom 
en krijgt een leuke verrassing!

Locatie: De Vriendschap

Waar komen de naam en het logo vandaan?

Vroeger in het café van Stien van Kes-
sel, zat er altijd een vrijgezel uit Best 
aan de bar. Hij dronk altijd veel, maar 
je zag aan hem nooit dat hij dronken 
was. Regelmatig leunde de zatlap (of 
lepke) buiten tegen een lantaarnpaal, 
voordat hij naar huis fietste. Dat von-
den de andere gasten bijzonder grap-
pig. Daar komt de naam en het logo 
dus vandaan!

CC de Lèpkes: 44 jaar vol saamhorigheid en plezier

Bèèè
èèhh

h 

de L
èpke

s!!!
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Prinsenzittingen 
nagenoeg uitverkocht
Afgelopen weken is er een ware 
run ontstaan op de toegangskaar-
ten voor de Prinsenzittingen 2012 
op 20-21 en 27 en 28 januari 2012.

De laatste kaarten zullen deze week 
nog van de hand gaan zodat er op-
nieuw sprake is van vier avonden 
uitverkocht huis bij Zalencentrum 
De Beurs.Kijkend naar het program-
ma dan was het voor de commissie 
Prinsenzittingen van Papgat ook 
nauwelijks de vraag of er sprake zou 
zijn van uitverkochte zalen maar 
meer van wanneer dat zou zijn.

Er zijn nog een twintigtal kaar-
ten over dus wie het eerst komt 
het eerst maalt. De artiesten zijn 
er absoluut klaar voor en staan te 
trappelen van ongeduld om hun 
optredens aan deze volle zalen te 
presenteren. De regie heeft gezorgd 
voor een programma waar de vaart 
in zit met veel afwisseling en de 

dames van de 
grime zullen alle 
avonden bijna 
6 uur lang in 
touw zijn en kij-
kend naar afge-
lopen jaren dan 
kunnen we stellen dat hier profes-
sioneel gewerkt wordt. Er is sprake 
van veel muziek en dans, cabaret, 
zang en volop kletsers in de ton.
Deze laatste zullen hun licht gaan 
werpen op Rooi, de Rooise politiek, 
uw buurvrouw of gewoon over de 
rest van het dagelijkse leven.

Stichting Papgat zal dit jaar zorg 
dragen voor de versnaperingen 
wat alle bezoekers het doen van 
boodschappen vooraf bespaart. 
Belangrijk is verder dat de zaal 
open zal gaan  om exact 18.30 
uur.De laatste kaarten zijn verkrijg-
baar bij Zalencentrum de Beurs en 
Boekhandel ’t Paperas.

nog 45 dagen
tot carnaval 

nog 45 dagen
tot carnaval 
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Papgat vlaggenparade

Komend weekeind zal Papgat weer 
in de vlaggen gestoken worden. In 
het centrum en in de kerkdorpen 
worden de kleurrijke driekleur vlag-
gen weer in de diverse lantaarnpa-
len gestoken. Naast deze 400 Pap-
gat vlaggen zullen er vanaf dit jaar 
ook 150 vlaggen van de carnavals-
clubs bij gestoken worden om een 

nog kleurrijker geheel te maken.

Afgelopen jaar is er echter niet duide-
lijk gecommuniceerd hoe deze vlag-
genparade is ontstaan. Op initiatief 
van Stichting Papgat is, in goed over-
leg met de Gemeente en Stichting 
Rooi Promotie, het idee uitgewerkt 
om Papgat tijdens de carnaval in kleur 

te zetten. Stichting Papgat heeft de 
speciale beugels laten maken en be-
kostigd. De leden van de Raad van 11 
hebben deze beugels gemonteerd en 
deze blijven permanent zitten. Van-
wege deze permanente bevestiging 
zijn deze beugels uitermate geschikt 
om ook tijdens andere activiteiten te 
gebruiken. Daarom heeft Stichting 
Papgat deze beugels voor het symbo-
lische bedrag van Fl 111 centen over-
gedragen aan Stichting Rooi Promo-
tie. Deze beheert en exploiteert deze 
beugels buiten de carnaval en zijn via 
Stichting Rooi Promotie beschikbaar 
voor andere evenementen.
In Ruil voor de beugels mag Stichting 
Papgat 4 keer per jaar kleurrijke ba-
niervlaggen hangen bij de invalswe-
gen. Hierop kunnen bedrijven hun 
logo plaatsen. Voorbeelden hiervan 
heeft u al kunnen zien tijdens de car-
naval, de jaarmarkt en de kermis van 
het afgelopen jaar. Bedrijven die hier 
interesse voor hebben kunnen con-
tact opnemen met Ed Steenbakkers, 
0413-475234/ 06-13875721

Jeugdprinsenzitting in de Beurs
Aanstaande zondag 22 januari or-
ganiseert Stichting Jeugdcarnaval 
weer de jaarlijkse jeugdprinsen-
zitting in zalencentrum De Beurs 
te Sint-Oedenrode. Met als hoog-
tepunt de onthulling van de nieu-
we Jeugdprins, de Adjudant, de 
Nar en de raad van Elf voor 2012.

Het belooft wederom weer een spec-
taculaire onthulling te worden. Na-
dat de Jeugdprins, de Adjudant, Nar 
en raad van Elf zijn geïnstalleerd gaat 
het middagprogamma verder  met 

de Alles kan show. Een show waarin 
vele jeugdige kandidaten hun kun-
sten laten zien op het podium. Het 
belooft een zeer gevarieerde show te 
worden met vele optredens van onze 
jeugdige sterren uit het dorp.

Stichting papgat is ook vertege-
woordigt deze middag en zal Prins 
Frans en Adjudant Hans nadat ze 
onze nieuwe prins en adjudant heb-
ben gefeliciteerd ook hun danspasjes 
laten zien op het podium. Al met al 
belooft het weer een leuke en voor-

al gezellige middag te gaan worden 
met vele spannende hoogtepunten. 
Natuurljk mag op zo’n middag als 
deze dansschool Sunrise niet ont-
breken, deze zijn met verschillende 
dansgroepen vertegenwoordigt. De 
presentatie is in handen van Will 
van de Linden en de  muzikale om-
lijsting van deze middag zal verzorgt 
worden door de Narrekapel.

Bent u ook benieuwd wie er achter 
deze smilies schuil gaan! Kom dan 
zondag 22 januari naar Zalencen-

trum De Beurs en laat u meeslepen 
in een middag vol met spanning 
en sensatie. De zaal gaat open om 
13.00 uur en het progamma gaat 
van start om 13.30 uur en duurt 

tot ongeveer 17.00 uur. De entree 
bedraagt € 2,00 voor zowel vol-
wassenen als kinderen. Graag tot 
ziens in De Beurs. Stichting Jeugd-
carnaval. www.jeugd-carnaval.nl

Fietsend een steentje bijdragen aan de missie van Team 295

Team 295 zit volop in de voorbe-
reidingen voor de Roparun. De 
hardlopers hebben er al weken van 
training opzitten, maar ook de rest 
van de organisatie draait op volle 
toeren. Mari Timmermans en Mar-

tien Hagelaars maken ook deel uit 
van het team. Ze rennen niet mee 
tijdens de Roparun, maar zullen ze-
ker wel van waarde zijn. DeMooi-
RooiKrant zocht de mannen op.

Wat is jullie taak tijdens de Roparun?
Mari, Martien: “Bij ieder loop-
groepje rijden twee fietsers mee. 
Een fietser voor de loper en eentje 
erachter. Puur voor de veiligheid. 
Omdat er twee groepen van vier 
lopers zijn, hebben we natuur-
lijk vier fietsers nodig.  Wij zijn de 
fietsers die voor de loper fietsen, 
waarbij we de route bepalen en te-
vens ook de gemiddelde snelheid 
in de gaten moeten houden.”
 
Hoe zijn jullie hierbij betrokken 
geraakt?
Mari: “Wij zijn gevraagd door 
buurvrouw Tiny Thomassen. Het 
is voor ons een eer dat zij ons ge-
vraagd heeft en wij hebben er dan 
ook niet over na hoeven te denken 
of we mee willen doen. We zeiden 
meteen volmondig ja! Ik begeleid 
de lopers op de fiets en mijn vrouw 
Hilde verzorgt mede de catering. 
Het plan is ontstaan na het over-
lijden van buurman Rien. Hij heeft 
zeer veel voor ons en onze kinde-
ren betekend. Een fijnere buurman 
hadden we ons niet kunnen wen-
sen. Het is fijn om deze tijd, voor 
en de dagen tijdens de Roparun, 
met mensen door te brengen die 
dicht bij Rien stonden.”
 
Martien: “Op een dag kwam Tiny 
langs en vertelde dat haar kinderen 
ingeloot waren om deel te nemen 
aan de Roparun. Daarbij vroeg ze of 
ik zin had om hieraan mee te doen. Ik 
wist globaal wat Roparun betekende 
en waar het geld naar toe gaat, maar 
om daar met een groep familieleden 
en vrienden aan mee te doen geeft 
natuurlijk extra stimulans. Om het 
persoonlijke gemis van Rien te ver-
werken, maar vooral door de saam-
horigheid van de groep en alle steun 
te geven aan Tiny en de kinderen heb 

ik geen moment hoeven te twijfelen 
om aan deze prachtige tocht van Pa-
rijs naar Rotterdam mee te doen.”
 
Moeten jullie ook nog gaan trainen?
Mari, Martien: “We moeten natuur-
lijk wel wat kilometers in de benen 
hebben, maar we zijn redelijk ge-
oefende fietsers. We houden onze 
conditie op peil en zitten regelmatig 
op de fiets, dus dat zal geen pro-
bleem zijn. Het enige probleem is 
- wat voor iedereen geldt - dat er 
tijdens het weekend weinig gerust 
of geslapen zal worden, maar dat 
halen we daarna wel weer in.”
 
Waarom moeten mensen het team 
steunen?
Mari, Martien: “Om een zo hoog 
mogelijk bedrag op te halen voor 

mensen met kanker, zodat zij tijdens 
hun ziek zijn toch nog een draaglij-
ker leven hebben. En omdat wij als 
groep, en zeker voor Tiny, Linda, 
Ronny, Piet, Inge en Saar, heel blij 
zijn dat er zoveel mensen zijn die 
ons steunen. Niet alleen financieel 
maar zeker ook emotioneel.”

Mari en Martien en twee andere 
fietsers hopen dat enkele spon-
soren zich zullen melden om hen 
te voorzien van enkele fietsacces-
soires, zoals een route op rol en 
standaard, enkele goede lampen 
voor op het stuur en op het hoofd. 
Degene die wat voor het team wil 
betekenen mag zich melden via 
www.geenmomentvanopgeven.com

Zaterdag 21 januari 
vanaf 10.00 uur
flesseninZamelactie in de wijken 
kienehoef, eerschot, heikant en 
heel olland. u mag de flessen ook 
aan de deur Zetten. alles voor 
een goed doel!! 

info: www.geenmomentvanopgeven.com

nog 31 dagen
tot carnaval 

nog 31 dagen
tot carnaval 
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Open dag Zaterdag 21 
januari 2012 Op 
Openbare Basisschool 
‘De Springplank’

U staat voor een belangrijke beslissing! Is uw kind 
3 jaar of wordt het dat binnenkort, dan moet u een 
school gaan kiezen. En op basis waarvan gaat u dat 
doen? Kiest u voor de school op de hoek of kiest u 
op andere gronden zoals bijvoorbeeld de kracht van 
de inhoud van het onderwijs? Of vindt u de sociaal 
emotionele ontwikkeling van evenzo groot belang? 
Wilt u uit uw kind halen wat er in zit terwijl het kind 
toch zichzelf kan zijn? Is creativiteit iets wat u be-
langrijk vindt op school? Zijn normen en waarden 
voor u van doorslaggevend belang? Vindt u dat uw 
kind de staartdeling weer moet leren?
Wilt u uw kind niet op het schoolplein afzetten 
maar in de klas aan de leerkracht overdragen?
Dan heeft de Springplank u iets te bieden.
Omdat niet alle scholen hetzelfde zijn, is het fijn 
wanneer u scholen kunt vergelijken voordat u kiest. 
Om u bij die keuze te helpen zet Openbare Basis-
school ‘De Springplank’ op zaterdag 21 januari haar 
deuren open van 10.00-14.00 uur. U bent van harte 
welkom en neem uw kind vooral mee naar onze 
school.

Wat biedt de Springplank u op deze open dag?
U wordt door ouders en teamleden en directie van 
de school ontvangen. Voor de meegekomen kinde-
ren worden  er leuke kleuter activiteiten georgani-
seerd in de klassen. 
Het schoolteam verzorgt informatieve gesprekken. 
‘De Springplank’ heeft een film over de school ge-
maakt, die doorlopend vertoond wordt.
U krijgt uitleg over de methodes die gebruikt wor-
den. Er wordt uitgelegd hoe er gedoceerd, getoetst 
en gemonitord wordt. De springplank is sinds kort 
gestart met een geheel nieuw management informa-
tiesysteem. In dit systeem meten we de prestaties 
van leerkrachten en van de kinderen. De uitkom-
sten worden wekelijks geanalyseerd en vervolgens 
worden de bevindingen besproken om zo te komen 
tot een optimalisering van het leerproces van kinde-
ren en leerkrachten. 

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

U bent van harte welkom!

Openbare Basisschool 
‘De Springplank’
“Dat ik daar niet eerder 
opgekomen ben”

Basisschool 
Dommelrode

Op maandag 23 januari a.s. hebben wij onze open dag. 
Dit is het moment om een kijkje bij ons op school te 
nemen als u kinderen hebt die binnenkort de basis-
school gaan bezoeken. Tussen 13.30 uur en 20.00 uur 
staan onze deuren open om  eens rond te kijken, vra-
gen te stellen of informatie op te halen. Onze school-
gids en het inschrijfformulier liggen voor u klaar.

’s Avonds hebben we onze jaarlijkse inloopavond 
voor al onze ouders en onze kinderen.
De kinderen leiden hun ouders (en veel opa’s en 
oma’s) dan rond door de school en vertellen wat ze 
zoal op een schooldag doen. 
Misschien ook iets voor u? Het geeft u de gelegen-
heid om de sfeer te proeven en vrijblijvend door de 
school te wandelen en met andere ouders te praten. 
Deze inloop-avond duurt van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Natuurlijk kunt u ook op elk ander moment 
een afspraak maken met de directeur van de school, 
Enny Kuijpers, 0413-472995.

Basisschool Dommelrode is een middelgrote school 
in het centrum van Sint-Oedenrode. De school ligt 
op een markante plek met uitzicht op kasteel Hen-
kenshage. De kinderen die onze school bezoeken, 
komen vooral uit de wijken Dommelrode,  Vogelen-
zang, het centrum en het buitengebied.

Op basisschool  Dommelrode geven we onderwijs 
op maat.
Wij zijn een eigentijdse school, waar  kinderen zich 
op een veelzijdige manier ontwikkelen. Met ons 
traject “Omgaan met verschillen” sluiten we zoveel 
mogelijk aan op de verschillen tussen de kinderen. 
Zo werken we vanaf groep 1 met taakbrieven. Kin-
deren leren zo, stap voor stap, verantwoordelijkheid 
te dragen voor hun eigen leerproces.

Op basisschool Dommelrode mag je zijn wie je 
bent.
Voor het derde jaar werken we met de methode De 
Vreedzame School. Hier hebben we voor gekozen, 
omdat we vinden dat kinderen al van jongs af aan 
moeten leren hoe je met elkaar omgaat. Belangrijk 
onderdeel hiervan is dat we de kinderen leren om 
conflicten zelf op te lossen. We leiden kinderen uit 
groep 7 en 8 op als mediator. De mediator werkt 
met een stappenplan om kinderen te begeleiden bij 
het oplossen van conflicten. 

Samen maken we school.
Goed onderwijs komt alleen tot stand in een sa-
menwerkingsverband van leerkrachten, kinderen 
en ouders. Omdat we de samenwerking met ouders 
zo belangrijk vinden, staat de deur altijd open voor 
een persoonlijk gesprek. U wordt op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen van uw kind door 
middel van rapportagegesprekken, maar ook de 
maandelijkse nieuwsbrief geeft veel informatie. In 
de kleuterbouw organiseren wij kijkochtenden en 
komen we op huisbezoek. Daarnaast waarderen wij 
de betrokkenheid van ouders 
bij allerlei festiviteiten. 

Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op onze site: 
www.bsdommelrode.nl

Open  dag  
Basisschool Kienehoef   
Een fijne, vreedzame school met oog voor ied-
er kind! 

Op dinsdag 24 januari a.s. van 18.00 uur tot 20.00 
uur houdt basisschool Kienehoef, Mariannestraat 
34A een “Open Dag”.
Het team zet de deuren open voor m.n. nieuwe 
ouders en kinderen die een bewuste schoolkeuze 
willen maken en daarom graag een kijkje komen 
nemen.
Om deze belangstellenden in de gelegenheid te stel-
len de school ook in bedrijf te zien is er de mogelijk-
heid om o.a. op maandag 23 januari van 10.30 uur 
tot 12.00 uur en op dinsdag 24 januari tussen 14.00 
uur en 15.30 uur eens rustig en ongedwongen rond 
te kijken.
Wat kunt U verwachten ?
• De basis voor een goede ontwikkeling ligt in het 
welbevinden van elk kind.
Het handelen op basisschool Kienehoef is er dan 
ook op gericht om kinderen vanaf 4 jaar zich snel 
thuis te laten voelen.
In alle groepen wordt er gewerkt met een goede 
methode die gericht is op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Door deze structurele 
aandacht voor het kind zelf heerst er op de school 
een heel sterk pedagogisch klimaat.
Loopt u gerust eens binnen en ervaart u zelf de sfeer 
van rust en structuur waarbinnen kinderen zich op 
basis van duidelijke regels en afspraken toch heel 
vrij kunnen ontwikkelen. 
• Op basisschool Kienehoef wordt er adaptief on-
derwezen, d.w.z. leerkrachten sluiten aan bij indivi-
duele verschillen tussen leerlingen in aanleg, tempo 
en motivatie.
Dit gebeurt op basis van belangrijke elementen:
1.Leerkrachten versterken het zelfvertrouwen van 
leerlingen.
2.Leerkrachten bevorderen zelfstandigheid bij de 
kinderen en het nemen van eigen verantwoordelijk-
heid door kinderen.
3.Binnen jaarklassen wordt differentiatie toegepast 
om tegemoet te komen aan verschillen tussen leer-
lingen en waar recht wordt gedaan aan kwaliteiten 
van kinderen (zowel kinderen met extra ondersteu-
ningsbehoeften als kinderen die meerbegaafd zijn). 
4.Het adaptief onderwijs vormt een doorgaande lijn 
voor groep 1 t/m 8.
5.De school zorgt voor een uitdagende leeromge-
ving.
Naast ouders, leerkrachten en leerlingen beoordeelt 
ook de onderwijsinspectie onze school, die werkt 
volgens de principes van de Vreedzame School, als 
zeer positief. Basisschool Kienehoef, innovatief en 
eigentijds, voldoet aan alle aspecten voor het basis-
onderwijs en scoort ruim voldoende tot zeer goed, 
waardoor talenten van kinderen ook echt tot ont-
wikkeling kunnen komen. De school beschikt dan 
ook over een professioneel team met voortdurende 
aandacht voor deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten.
Tijdens de Open Dag zijn er mensen van het team 
die u graag ontvangen en willen rondleiden. Ook 
kunnen zij de mogelijkheden van digitale school-
borden laten zien of kunnen zij u iets vertellen over 
één van hun specialisaties.
Bovendien ligt er schoolinformatie voor u klaar en 
is er gelegenheid tot het bekijken van een power-
point-presentatie.
Wie houdt van een kleine, rustige school met een 
warme uitstraling, waar de kwaliteit van het onder-
wijs wordt gegarandeerd die moet deze school zeker 
eens bezoeken!  Of neemt u gerust contact op met 
de directeur van de school, Gery van Meersbergen, 
om een persoonlijke afspraak te maken. 
U bent er van harte wel-
kom! 

Voor meer informatie: 
www.bskienehoef.nl 
of tel. 0413 475242

Basisschool Sint 
Antonius van Padua 
in vogelvlucht

Basisschool Sint Anto-
nius van Padua wil een 
veilige basis zijn voor 
alle kinderen van Nijnsel. 
Gelegen aan het schilder-
achtige Dommeldal is de 
school met zijn 8 groepen 
relatief groot.
Basisschool Nijnsel be-
schikt over een aula, een 
speelzaal en een eigen 
gymzaal. Ook rond de 

school is veel ruimte, met een speelplaats vóór en 
achter de school en ook nog “het pek”, voor voet-
bal en basketbal. De speeltoestellen, de tafeltennis-
tafel en het skateparkje worden onderhouden door 
de actieve oudervereniging. Het schoolgebouw is 
recent gerenoveerd. Alle lokalen zijn voorzien van 
een ventilatiesysteem en het hele gebouw is in frisse 
kleuren geschilderd.De vriendelijke, deskundige le-
raren gebruiken moderne lesmethoden. Zij vinden 
het belangrijk dat de kinderen ”van jong tot oud”, 
veel zelfstandig werken aan weektaken, op hun eigen 
tempo en aan de leerstof die zij aankunnen. Daarbij 
is tijd ingeruimd voor extra instructie en ondersteu-
ning voor wie dat nodig heeft. Voor meerbegaafde 
leerlingen verzorgt een speciale coördinator de extra 
uitdaging.Als opleidingsschool werken we samen 
met opleidingen voor leraren (pabo) en klassenas-
sistenten (ROC). De studenten leren in de praktijk 
en ondersteunen tegelijkertijd de leraar in de klas. 
Dit betekent dat in veel klassen een enthousiaste, ex-
tra juf of meneer aanwezig is, wat een nog intensie-
vere begeleiding van de leerlingen mogelijk maakt.
Multimedia wordt ook binnen de school steeds be-
langrijker. Veel oefenstof wordt op de schoolcompu-
ters uitgewerkt en in de lokalen hangen interactieve 
digitale schoolborden. Op onze “digiborden” maken 
we voortdurend gebruik van visueel ondersteunend 
materiaal van methodemakers, maar ook van bijpas-
sende filmpjes, foto’s, plaatjes etc..

Samenwerking: Op maandag en dinsdag kan ieder-
een in de aula terecht in onze eigen dependance van 
de Openbare Bibliotheek. Daar wordt gezorgd voor 
een actueel assortiment aan boeken. Overblijven 
tussen de middag is goed geregeld. Een vaste groep 
overblijfmoeders staat elke dag voor de overblijver-
tjes klaar.  In het schoolgebouw zijn ook “Nijntje” 
en “Bellefleur” gevestigd. Met beide hebben we een 
prettige samenwerking. Kinderen vanaf twee en half 
jaar worden goed begeleid bij peuterspeelzaal Nijn-
tje. Voor vóór- en naschoolse opvang zijn alle kinde-
ren van harte welkom in de vrolijk ingerichte lokalen 
van BSO “Bellefleur”.

Activiteiten: Regelmatig organiseren we evenemen-
ten voor onze leerlingen. Enkele daarvan komen 
jaarlijks terug, zoals de jaaropening, schoolsport-
dag, Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, de zomer-
activiteit (bijv. schoolreis) en de jaarsluiting. Graag 
laten we ons verrassen door (ongeplande) evene-
menten en excursies. Ook buiten het schoolgebouw 
kan een kind veel leren. Jaarlijks worden in samen-
werking met verenigingen gastlessen georganiseerd, 
o.a. door de tennisvereniging, de harmonie en Jeugd 
Natuurwacht.

Wilt u eens binnenkijken?: Als school bieden we u en 
uw kind graag de ruimte. Of onze school een goede 
school is voor uw kind beoordeelt u zelf. Wilt u de 
school eens bezoeken voor een persoonlijk gesprek of 
een rondleiding, maakt u dan even een afspraak met 
de directeur, Gerard Roozen (0413-472091). U kunt 
ook vrijblijvend binnenlopen tijdens onze open dagen 
op dinsdag 24 (13.30-15.30 uur), donderdag 26 (8.30-
12.00 uur) en maandag 30 januari (13.30-17.30 uur). U 
krijgt dan een indruk van de school terwijl die gewoon 
in bedrijf is.

Meer informatie vindt u op www.bsnijnsel.nl en het 
oordeel van de onderwijsinspectie over onze school 
staat op internet, op www.owinsp.nl .

Basisschool St Antonius van 
Padua,
Jasmijnstraat 11a 
5492 JS Sint-Oedenrode 
(Nijnsel)
Tel. 0413-472091

Bs. Franciscus

Iedereen is anders en daarom heel waardevol. Van-
uit deze manier van denken willen we kinderen le-
ren de ander in zijn waarde te laten en begrip op te 
brengen voor iedereen. We hopen dat de kinderen 
op onze school waarde gaan hechten aan vriend-
schap en omgang met elkaar. Daarbij is een andere 
belangrijke waarde respect. Respect voor alles wat 
leeft, groeit en bloeit.

In deze sfeer willen wij de kinderen op de Francis-
cusschool onderwijs geven. Door het creëren van 
een veilige sfeer waarin kinderen van en met elkaar 
leren en in te spelen op de belevingswereld van het 
kind, kunnen de kinderen voldoende zelfvertrou-
wen opbouwen. We stimuleren een zelfstandige 
leerhouding bij kinderen. In het onderwijs wordt 
ruimte geboden om naar eigen mogelijkheden aan 
opdrachten te werken; elk kind heeft een eigen stijl 
van leren. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden 
van het kind, het kind te stimuleren en te motiveren 
zal het geloof in eigen kunnen groeien. Kinderen 
kunnen zelfstandig, of met een maatje, een opdracht 
verwerken, beoordelen en de voortgang bepalen. 
De weektaak dient hiervoor als praatpapier tussen 
leerkracht en leerling. De kinderen verwerven ken-
nis die zij nodig hebben om de wereld om hen heen 
te begrijpen en om een plek te vinden in de omge-
ving. “Kinderen zitten lekker in hun vel!”
Het onderwijs sluit aan bij de opvoeding en de ont-
wikkeling van kinderen zoals zij die van thuis mee 
krijgen. De school wil de kinderen zo goed moge-
lijk bijstaan in hun groei naar een eigen persoon-
lijkheid. Ouders en leerkrachten zijn een verleng-
stuk van elkaar bij de opvoeding van de kinderen. 
Een goed contact en veelvuldig overleg met ouders 
wordt vanaf het begin van de basisschooltijd op-
gebouwd en in stand gehouden. Daarom worden 
ouders en leerlingen geïnformeerd via de maandka-
lender en de nieuwsbrief. Er zijn informatieavonden 
(algemeen of thematisch), oudergesprekken en een 
“open avond”. Ouders kunnen op veel manieren bij 
het onderwijs, de school of buitenschoolse activitei-
ten betrokken worden. Denk hierbij aan creamid-
dagen, sportdag en de kerstviering maar ook aan 
talenten van ouders inzetten tijdens de les. 

Wilt u een kijkje komen nemen? 
Op maandag 23 januari tussen 11.00 en 12.00 uur 
en op donderdag 26 januari tussen 13.30 en 16.30 
uur staan de deuren open.

Voor meer informatie:
www.bsboskant.nl 

Samen leren op 
basisschool Sint-Petrus 

Op maandag 23 janu-
ari 2012 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur houdt 
basisschool Sint-Pe-
trus een ‘’Open dag’’ 
voor ouders, kinderen 
en andere belangstel-
lenden. Voor de ou-
ders die een eerste 
kind gaan aanmelden, 
is er ook de mogelijk-
heid de school te be-

zoeken op woensdag 25 januari tussen 11.00 uur en 
12.00 uur. Deze ouders zien dan de school in bedrijf 
en kunnen de sfeer proeven waarin gewerkt wordt.
Tijdens de openstelling van onze school kunt u het 
gebouw doorwandelen en met aanwezige teamle-
den een gesprekje houden. Ook zullen de kinderen 
u wegwijs maken en uitleggen wat zij op school 
doen en meemaken. In de aula kunt u informatie 
krijgen over de medezeggenschapsraad, de ouder-
vereniging, het overblijven en de voor-, tussen-
tijdse- en naschoolse opvang. Daarnaast zal er in 
de aula informatie te vinden zijn over de nieuw te 
bouwen school in de multifunctionele accommoda-
tie. De bouwwerkzaamheden van dit gebouw zijn in 
volle gang en zijn op de bouwplaats ook daadwer-
kelijk zichtbaar.
Op basisschool Sint-Petrus wordt gewerkt vanuit 
een gezamenlijk opgestelde visie. Deze bestaat uit 
5 pijlers; samenwerkend leren, lerende organisatie, 
omgaan met verschillen, uitdagend onderwijs, op-
brengst- en handelingsgericht werken. Naast deze 
visie vinden we inzet, hulp en betrokkenheid van 
ouders van essentieel belang voor de ontwikkeling 
van de kinderen. De relatie tussen ouders en school 
is dan ook erg belangrijk.

Structureel Coöperatief Leren. 
Dit Structureel Coöperatief Leren of samenwerkend 
leren is een werkwijze om de kwaliteit van het on-
derwijs te vergroten. Deze manier van werken daagt 
kinderen uit tot het zelfstandig en zelfverantwoor-
delijk leren, tot actief leren en betrokkenheid. Daar-
in staat de interactie tussen de leerlingen onderling 
en tussen de leerkracht en leerling centraal.
De school als lerende organisatie.
Hierbij gaan we uit van een constant leren van en 
met elkaar. Zowel kinderen, team als organisatie 
blijven lerend en onderzoekend, om door voortgang 
te komen tot het niveau van goed onderwijs.

Omgang met elkaar en kids’Skills
Hoe wij met elkaar willen omgaan leren we m.b.v. 
de methode Leefstijl en het Prop-model (probleem 
oplossend-model). De wekelijkse Leefstijllessen zijn 
bedoeld om kinderen bewust te maken van hun ei-
gen gedrag, ze te leren zichzelf en anderen te res-
pecteren en vaardigheden te ontwikkelen om met 
elkaar om te gaan. Daarnaast zijn we in de groepen 
bezig met de methode Kids’ Skills. Dit is een oplos-
singsgerichte methode waarmee je kinderen kunt 
helpen hun problemen op te lossen door, m.b.v. an-
deren om je heen, nieuwe vaardigheden aan te leren 
waardoor je probleem kleiner of opgelost wordt.

Differentiatie in de leerstof.
In elke groep vindt er differentiatie plaats omdat wij 
rekening willen houden met de verschillen tussen 
kinderen. Door deze differentiatie kunnen kinderen 
op eigen niveau werken en kan de leerkracht extra 
zorg bieden. De differentiatie kunnen we toepassen 
omdat de leerlingen naast een klassikale uitleg, wer-
ken met eigen dag- en/of weektaken. Deze manier 
van werken is ook ter bevordering van de zelfstan-
digheid van de leerlingen. Door in te spelen op wat 
het kind kan, sluiten we aan bij het kind en zien we 
kinderen groeien. 
Onze slogan hierbij is de leidraad: ‘We kunnen niet 
van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen 
wel zorgen dat ze allemaal stralen!’  Waardoor we 
het beste uit ieder kind kunnen laten komen.
Voor ouders van nieuwe leerlingen, die niet in de 
gelegenheid zijn om op 23 of 25 januari te komen, 
blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om op een 
ander moment de school 
te bezoeken. Daartoe kunt 
u telefonisch een afspraak 
maken. Het telefoonnum-
mer is 0413 473659. Voor 
meer informatie: 
www.bssintpetrus.nl

Open Dag 
Basisschool Eerschot 

Dinsdag 24 januari a.s. zet basisschool Eerschot de 
deuren open voor ouders/verzorgers van kinderen 
die binnenkort of in de loop van schooljaar 2012-
2013 vier jaar worden. Ook andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. De Open-Dag-tijden 
zijn van 10.30 uur tot 11.45 uur en van 14.00 uur 
tot 15.15 uur. Ook in de avonduren kan men het 
schoolgebouw bezoeken en wel tussen 18.30 uur en 
20.00 uur. 

Tijdens het bezoek aan onze school kunnen belang-
stellenden door het hele gebouw wandelen en met 
de aanwezige teamleden een gesprekje houden. De 
bezoekers kunnen vragen stellen over het onder-
wijsaanbod, de pedagogische en onderwijskundige 
aanpak, de begeleiding van de kinderen, de dage-
lijkse organisatie van de school, het contact tussen 
school/ouders en over diverse beleidszaken, die 
onze basisschool hanteert. 
 
Op basisschool Eerschot wordt het leerstofjaarklas-
sensysteem gebruikt, waardoor de kinderen het leer-
stofprogramma van een bepaalde jaargroep krijgen 
aangeboden. Daarbij vindt in elke groep de diffe-
rentiatie plaats, die nodig is om tegemoet te komen 
aan de verschillen tussen de leerlingen. Mede daar-
voor wordt de kinderen geleerd om, naast klassikale 
lessen, te werken met een dagtaak of weektaak ter 
bevordering van het zelfstandig werken. Hierdoor 
kan het zelfvertrouwen van een kind gaan groeien, 
doordat het ervaart dat het zelf iets kan, iets weet 
en dat dingen lukken. In september 2011 heeft het 
schoolteam de methode “Leefstijl” in gebruik geno-
men voor alle groepen voor de begeleiding van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Het schoolteam hecht veel waarde aan het begelei-
den en volgen van de totale ontwikkeling van elk 
kind. Daarom gebruikt onze school een leerling-
volgsysteem voor zowel de sociaal-emotionele als 
verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling. Daar-
naast zet het schoolteam zich optimaal in voor het 
welbevinden van de kinderen mede door dagelijks 
uitvoering te geven aan schoolregels en afspraken 
waardoor de kinderen zich bevinden in een rustige 
en gestructureerde speel- en leerwerkomgeving. De 
school wil de kinderen zo goed mogelijk bijstaan in 
hun groei naar hun eigen persoonlijkheid en zelf-
standigheid. Daarom onder-houden wij ook een 
nauw contact met de ouders. 

Tijdens de Open Dag zullen teamleden u ontvangen 
en rondleiden door ons schoolgebouw, waarbij u 
bijv. het gebruik van de digitale schoolborden kunt 
aanschouwen. Bovendien ligt er informatie voor u 
klaar en kunt u een powerpointpresentatie bekijken. 
Ook is er concrete informatie over de buitenschool-
se opvang door Stichting Korein Kinderplein, die in 
ons gebouw is ondergebracht. Daarnaast kunt u in-
formatie ontvangen van de tussenschoolse opvang 
en van de Medezeggenschapsraad.
Ons schoolgebouw telt 12 groepslokalen, een speel-
lokaal voor de onderbouw en een inpandige gym-
zaal. Ook zijn er diverse andere werkplekken. On-
langs zijn de speelplaatsen volledig vernieuwd en is 
er door de gemeente een extra voetpad aangebracht 
voor de veiligheid rondom de school. Achter het 
schoolgebouw bevindt zich een groot speelveld, dat 
elke dag door de kinderen gebruikt kan worden. 
Wij hebben de ervaring dat kinderen en nieuwe 
personeelsleden zich snel thuis voelen bij ons op 
school. Als u daarvan ook iets wilt ervaren is een 
bezoekje zeker de moeite 
waard! Elke belangstellende 
is van harte welkom! 

Voor meer informatie zie 
www.bseerschot.nl

Odaschool voor 
Basisonderwijs, de 
school waarvoor je kiest!

De Odaschool is 
gelegen aan de Laan 
ten Bogaerde 7. We 
houden op dinsdag 
24 januari tussen 
18.00 uur en 20.00 
uur onze Open 
Dag. We laten u dan 
kennis maken met 
onze manier van 
werken. Op woens-

dag 25 januari bent u tussen 09.00 uur en 12.00 uur 
van harte welkom om de activiteiten in de kleuter-
groepen bij te wonen. Er zijn ook informatiestands 
ingericht, met het specifieke aanbod van de school, 
maar ook van de tussentijdse opvang, oudervereni-
ging en kinderopvang.

Wat kunt u van ons verwachten?
De Odaschool is een school die, in een goede samen-
werking met ouders, gestalte wil geven aan de opvoe-
ding en vorming van de kinderen. Er wordt samen ge-
leerd, gewerkt en gespeeld, volgens een vaste structuur, 
met duidelijke regels en afspraken, waarbij wederzijds 
respect een belangrijke rol speelt. Een grote betrok-
kenheid tussen ouders en leerkrachten zien wij als een 
belangrijk element voor de goede begeleiding van de 
kinderen.
Op onze school dienen de kinderen zich veilig en pret-
tig te voelen. Wij zien dit als een voorwaarde om te ko-
men tot goede leerprestaties.  Er zijn verschillen tussen 
kinderen in ontwikkeling, tempo, interesse en moge-
lijkheden. We houden hier rekening mee en stemmen 
het aanbod van ons onderwijs daarop af. Wij bieden 
de leerstof gevarieerd aan en laten de kinderen de op-
drachten zo zelfstandig mogelijk verwerken. We vin-
den het belangrijk dat kinderen leren hoe zij nu en in 
de toekomst kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Daarom besteden we aandacht aan het begeleiden van 
gedrag van kinderen. Wij willen een moderne school 
zijn met behoud van traditionele normen en waar-
den. Goede leerprestaties gaan hand in hand met een 
evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij in-
formeren de ouders via de nieuwsbrief, schoolgids en 
via de website: www.bsodaschool.nl. De inzet, hulp en 
betrokkenheid van ouders tijdens activiteiten van de 
school is groot. We hebben een zeer actieve ouderver-
eniging. De ouders leveren een constructieve bijdrage 
aan onze jaarlijkse Odaweek (culturele activiteit).

Projectonderwijs.
Op de Odaschool neemt projectonderwijs een be-
langrijke plaats in. Van nature is ieder kind nieuws-
gierig en wil zich ontwikkelen. Wij prikkelen deze 
nieuwsgierigheid en bieden uitdaging op verschil-
lende niveaus binnen ons projectonderwijs.
In de projecten ontdekken de kinderen de samen-
hang van de wereld om hen heen. Door de samen-
hang wordt de inhoud duidelijker en kunnen de kin-
deren er een betere betekenis aan geven. “Alles hangt 
met alles samen”  kenschetst ons projectonderwijs en 
komt ook tot uitdrukking in het logo van onze school.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u gewoon be-
langstelling voor ons onderwijs? Dan nodigen wij u 
graag uit voor een bezoek 
aan onze school. Mocht u on-
verhoopt verhinderd zijn op 
deze dag, maakt u dan gerust 
een afspraak voor een per-
soonlijk gesprek met de di-
recteur, Marjo Timmermans
( 0413-472517).

Geachte ouders/verzorgers,
In bijgaande advertentie kunt u lezen dat op 30 januari a.s. de aanmelding plaatsvindt van leerlingen die in het schooljaar 
2012-2013 onze scholen gaan bezoeken. Het is in Sint-Oedenrode een goed gebruik om daar met de acht aanwezige basiss-
cholen één centrale datum voor te nemen, zodat dit voor de ouders heel herkenbaar is. Op deze wijze wordt een goed beeld 
verkregen van het aantal toekomstige leerlingen, zodat we daar in de personeelsplanning rekening mee kunnen houden.

De scholen geven u de komende week de gelegenheid om meer informatie te krijgen tijdens de open dagen. In bijgaande 
artikelen kunt u daar het nodige over lezen. Ook kunt u natuurlijk de websites van de scholen bezoeken.  Wij nodigen u van 
harte uit gebruik te maken van deze geboden mogelijkheden en deze open dagen te bezoeken zodat u een goed beeld krijgt 
van onze scholen, waardoor u een goede schoolkeuze voor uw kind kunt maken.

Wij wensen u daarbij veel succes toe!

Namens SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode 
Frans de Baaij, directeur-bestuurder

Namens OBS De Springplank
Mari Swinkels, directeur
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Open dag Zaterdag 21 
januari 2012 Op 
Openbare Basisschool 
‘De Springplank’

U staat voor een belangrijke beslissing! Is uw kind 
3 jaar of wordt het dat binnenkort, dan moet u een 
school gaan kiezen. En op basis waarvan gaat u dat 
doen? Kiest u voor de school op de hoek of kiest u 
op andere gronden zoals bijvoorbeeld de kracht van 
de inhoud van het onderwijs? Of vindt u de sociaal 
emotionele ontwikkeling van evenzo groot belang? 
Wilt u uit uw kind halen wat er in zit terwijl het kind 
toch zichzelf kan zijn? Is creativiteit iets wat u be-
langrijk vindt op school? Zijn normen en waarden 
voor u van doorslaggevend belang? Vindt u dat uw 
kind de staartdeling weer moet leren?
Wilt u uw kind niet op het schoolplein afzetten 
maar in de klas aan de leerkracht overdragen?
Dan heeft de Springplank u iets te bieden.
Omdat niet alle scholen hetzelfde zijn, is het fijn 
wanneer u scholen kunt vergelijken voordat u kiest. 
Om u bij die keuze te helpen zet Openbare Basis-
school ‘De Springplank’ op zaterdag 21 januari haar 
deuren open van 10.00-14.00 uur. U bent van harte 
welkom en neem uw kind vooral mee naar onze 
school.

Wat biedt de Springplank u op deze open dag?
U wordt door ouders en teamleden en directie van 
de school ontvangen. Voor de meegekomen kinde-
ren worden  er leuke kleuter activiteiten georgani-
seerd in de klassen. 
Het schoolteam verzorgt informatieve gesprekken. 
‘De Springplank’ heeft een film over de school ge-
maakt, die doorlopend vertoond wordt.
U krijgt uitleg over de methodes die gebruikt wor-
den. Er wordt uitgelegd hoe er gedoceerd, getoetst 
en gemonitord wordt. De springplank is sinds kort 
gestart met een geheel nieuw management informa-
tiesysteem. In dit systeem meten we de prestaties 
van leerkrachten en van de kinderen. De uitkom-
sten worden wekelijks geanalyseerd en vervolgens 
worden de bevindingen besproken om zo te komen 
tot een optimalisering van het leerproces van kinde-
ren en leerkrachten. 

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

U bent van harte welkom!

Openbare Basisschool 
‘De Springplank’
“Dat ik daar niet eerder 
opgekomen ben”

Basisschool 
Dommelrode

Op maandag 23 januari a.s. hebben wij onze open dag. 
Dit is het moment om een kijkje bij ons op school te 
nemen als u kinderen hebt die binnenkort de basis-
school gaan bezoeken. Tussen 13.30 uur en 20.00 uur 
staan onze deuren open om  eens rond te kijken, vra-
gen te stellen of informatie op te halen. Onze school-
gids en het inschrijfformulier liggen voor u klaar.

’s Avonds hebben we onze jaarlijkse inloopavond 
voor al onze ouders en onze kinderen.
De kinderen leiden hun ouders (en veel opa’s en 
oma’s) dan rond door de school en vertellen wat ze 
zoal op een schooldag doen. 
Misschien ook iets voor u? Het geeft u de gelegen-
heid om de sfeer te proeven en vrijblijvend door de 
school te wandelen en met andere ouders te praten. 
Deze inloop-avond duurt van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Natuurlijk kunt u ook op elk ander moment 
een afspraak maken met de directeur van de school, 
Enny Kuijpers, 0413-472995.

Basisschool Dommelrode is een middelgrote school 
in het centrum van Sint-Oedenrode. De school ligt 
op een markante plek met uitzicht op kasteel Hen-
kenshage. De kinderen die onze school bezoeken, 
komen vooral uit de wijken Dommelrode,  Vogelen-
zang, het centrum en het buitengebied.

Op basisschool  Dommelrode geven we onderwijs 
op maat.
Wij zijn een eigentijdse school, waar  kinderen zich 
op een veelzijdige manier ontwikkelen. Met ons 
traject “Omgaan met verschillen” sluiten we zoveel 
mogelijk aan op de verschillen tussen de kinderen. 
Zo werken we vanaf groep 1 met taakbrieven. Kin-
deren leren zo, stap voor stap, verantwoordelijkheid 
te dragen voor hun eigen leerproces.

Op basisschool Dommelrode mag je zijn wie je 
bent.
Voor het derde jaar werken we met de methode De 
Vreedzame School. Hier hebben we voor gekozen, 
omdat we vinden dat kinderen al van jongs af aan 
moeten leren hoe je met elkaar omgaat. Belangrijk 
onderdeel hiervan is dat we de kinderen leren om 
conflicten zelf op te lossen. We leiden kinderen uit 
groep 7 en 8 op als mediator. De mediator werkt 
met een stappenplan om kinderen te begeleiden bij 
het oplossen van conflicten. 

Samen maken we school.
Goed onderwijs komt alleen tot stand in een sa-
menwerkingsverband van leerkrachten, kinderen 
en ouders. Omdat we de samenwerking met ouders 
zo belangrijk vinden, staat de deur altijd open voor 
een persoonlijk gesprek. U wordt op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen van uw kind door 
middel van rapportagegesprekken, maar ook de 
maandelijkse nieuwsbrief geeft veel informatie. In 
de kleuterbouw organiseren wij kijkochtenden en 
komen we op huisbezoek. Daarnaast waarderen wij 
de betrokkenheid van ouders 
bij allerlei festiviteiten. 

Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op onze site: 
www.bsdommelrode.nl

Open  dag  
Basisschool Kienehoef   
Een fijne, vreedzame school met oog voor ied-
er kind! 

Op dinsdag 24 januari a.s. van 18.00 uur tot 20.00 
uur houdt basisschool Kienehoef, Mariannestraat 
34A een “Open Dag”.
Het team zet de deuren open voor m.n. nieuwe 
ouders en kinderen die een bewuste schoolkeuze 
willen maken en daarom graag een kijkje komen 
nemen.
Om deze belangstellenden in de gelegenheid te stel-
len de school ook in bedrijf te zien is er de mogelijk-
heid om o.a. op maandag 23 januari van 10.30 uur 
tot 12.00 uur en op dinsdag 24 januari tussen 14.00 
uur en 15.30 uur eens rustig en ongedwongen rond 
te kijken.
Wat kunt U verwachten ?
• De basis voor een goede ontwikkeling ligt in het 
welbevinden van elk kind.
Het handelen op basisschool Kienehoef is er dan 
ook op gericht om kinderen vanaf 4 jaar zich snel 
thuis te laten voelen.
In alle groepen wordt er gewerkt met een goede 
methode die gericht is op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Door deze structurele 
aandacht voor het kind zelf heerst er op de school 
een heel sterk pedagogisch klimaat.
Loopt u gerust eens binnen en ervaart u zelf de sfeer 
van rust en structuur waarbinnen kinderen zich op 
basis van duidelijke regels en afspraken toch heel 
vrij kunnen ontwikkelen. 
• Op basisschool Kienehoef wordt er adaptief on-
derwezen, d.w.z. leerkrachten sluiten aan bij indivi-
duele verschillen tussen leerlingen in aanleg, tempo 
en motivatie.
Dit gebeurt op basis van belangrijke elementen:
1.Leerkrachten versterken het zelfvertrouwen van 
leerlingen.
2.Leerkrachten bevorderen zelfstandigheid bij de 
kinderen en het nemen van eigen verantwoordelijk-
heid door kinderen.
3.Binnen jaarklassen wordt differentiatie toegepast 
om tegemoet te komen aan verschillen tussen leer-
lingen en waar recht wordt gedaan aan kwaliteiten 
van kinderen (zowel kinderen met extra ondersteu-
ningsbehoeften als kinderen die meerbegaafd zijn). 
4.Het adaptief onderwijs vormt een doorgaande lijn 
voor groep 1 t/m 8.
5.De school zorgt voor een uitdagende leeromge-
ving.
Naast ouders, leerkrachten en leerlingen beoordeelt 
ook de onderwijsinspectie onze school, die werkt 
volgens de principes van de Vreedzame School, als 
zeer positief. Basisschool Kienehoef, innovatief en 
eigentijds, voldoet aan alle aspecten voor het basis-
onderwijs en scoort ruim voldoende tot zeer goed, 
waardoor talenten van kinderen ook echt tot ont-
wikkeling kunnen komen. De school beschikt dan 
ook over een professioneel team met voortdurende 
aandacht voor deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten.
Tijdens de Open Dag zijn er mensen van het team 
die u graag ontvangen en willen rondleiden. Ook 
kunnen zij de mogelijkheden van digitale school-
borden laten zien of kunnen zij u iets vertellen over 
één van hun specialisaties.
Bovendien ligt er schoolinformatie voor u klaar en 
is er gelegenheid tot het bekijken van een power-
point-presentatie.
Wie houdt van een kleine, rustige school met een 
warme uitstraling, waar de kwaliteit van het onder-
wijs wordt gegarandeerd die moet deze school zeker 
eens bezoeken!  Of neemt u gerust contact op met 
de directeur van de school, Gery van Meersbergen, 
om een persoonlijke afspraak te maken. 
U bent er van harte wel-
kom! 

Voor meer informatie: 
www.bskienehoef.nl 
of tel. 0413 475242

Basisschool Sint 
Antonius van Padua 
in vogelvlucht

Basisschool Sint Anto-
nius van Padua wil een 
veilige basis zijn voor 
alle kinderen van Nijnsel. 
Gelegen aan het schilder-
achtige Dommeldal is de 
school met zijn 8 groepen 
relatief groot.
Basisschool Nijnsel be-
schikt over een aula, een 
speelzaal en een eigen 
gymzaal. Ook rond de 

school is veel ruimte, met een speelplaats vóór en 
achter de school en ook nog “het pek”, voor voet-
bal en basketbal. De speeltoestellen, de tafeltennis-
tafel en het skateparkje worden onderhouden door 
de actieve oudervereniging. Het schoolgebouw is 
recent gerenoveerd. Alle lokalen zijn voorzien van 
een ventilatiesysteem en het hele gebouw is in frisse 
kleuren geschilderd.De vriendelijke, deskundige le-
raren gebruiken moderne lesmethoden. Zij vinden 
het belangrijk dat de kinderen ”van jong tot oud”, 
veel zelfstandig werken aan weektaken, op hun eigen 
tempo en aan de leerstof die zij aankunnen. Daarbij 
is tijd ingeruimd voor extra instructie en ondersteu-
ning voor wie dat nodig heeft. Voor meerbegaafde 
leerlingen verzorgt een speciale coördinator de extra 
uitdaging.Als opleidingsschool werken we samen 
met opleidingen voor leraren (pabo) en klassenas-
sistenten (ROC). De studenten leren in de praktijk 
en ondersteunen tegelijkertijd de leraar in de klas. 
Dit betekent dat in veel klassen een enthousiaste, ex-
tra juf of meneer aanwezig is, wat een nog intensie-
vere begeleiding van de leerlingen mogelijk maakt.
Multimedia wordt ook binnen de school steeds be-
langrijker. Veel oefenstof wordt op de schoolcompu-
ters uitgewerkt en in de lokalen hangen interactieve 
digitale schoolborden. Op onze “digiborden” maken 
we voortdurend gebruik van visueel ondersteunend 
materiaal van methodemakers, maar ook van bijpas-
sende filmpjes, foto’s, plaatjes etc..

Samenwerking: Op maandag en dinsdag kan ieder-
een in de aula terecht in onze eigen dependance van 
de Openbare Bibliotheek. Daar wordt gezorgd voor 
een actueel assortiment aan boeken. Overblijven 
tussen de middag is goed geregeld. Een vaste groep 
overblijfmoeders staat elke dag voor de overblijver-
tjes klaar.  In het schoolgebouw zijn ook “Nijntje” 
en “Bellefleur” gevestigd. Met beide hebben we een 
prettige samenwerking. Kinderen vanaf twee en half 
jaar worden goed begeleid bij peuterspeelzaal Nijn-
tje. Voor vóór- en naschoolse opvang zijn alle kinde-
ren van harte welkom in de vrolijk ingerichte lokalen 
van BSO “Bellefleur”.

Activiteiten: Regelmatig organiseren we evenemen-
ten voor onze leerlingen. Enkele daarvan komen 
jaarlijks terug, zoals de jaaropening, schoolsport-
dag, Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, de zomer-
activiteit (bijv. schoolreis) en de jaarsluiting. Graag 
laten we ons verrassen door (ongeplande) evene-
menten en excursies. Ook buiten het schoolgebouw 
kan een kind veel leren. Jaarlijks worden in samen-
werking met verenigingen gastlessen georganiseerd, 
o.a. door de tennisvereniging, de harmonie en Jeugd 
Natuurwacht.

Wilt u eens binnenkijken?: Als school bieden we u en 
uw kind graag de ruimte. Of onze school een goede 
school is voor uw kind beoordeelt u zelf. Wilt u de 
school eens bezoeken voor een persoonlijk gesprek of 
een rondleiding, maakt u dan even een afspraak met 
de directeur, Gerard Roozen (0413-472091). U kunt 
ook vrijblijvend binnenlopen tijdens onze open dagen 
op dinsdag 24 (13.30-15.30 uur), donderdag 26 (8.30-
12.00 uur) en maandag 30 januari (13.30-17.30 uur). U 
krijgt dan een indruk van de school terwijl die gewoon 
in bedrijf is.

Meer informatie vindt u op www.bsnijnsel.nl en het 
oordeel van de onderwijsinspectie over onze school 
staat op internet, op www.owinsp.nl .

Basisschool St Antonius van 
Padua,
Jasmijnstraat 11a 
5492 JS Sint-Oedenrode 
(Nijnsel)
Tel. 0413-472091

Bs. Franciscus

Iedereen is anders en daarom heel waardevol. Van-
uit deze manier van denken willen we kinderen le-
ren de ander in zijn waarde te laten en begrip op te 
brengen voor iedereen. We hopen dat de kinderen 
op onze school waarde gaan hechten aan vriend-
schap en omgang met elkaar. Daarbij is een andere 
belangrijke waarde respect. Respect voor alles wat 
leeft, groeit en bloeit.

In deze sfeer willen wij de kinderen op de Francis-
cusschool onderwijs geven. Door het creëren van 
een veilige sfeer waarin kinderen van en met elkaar 
leren en in te spelen op de belevingswereld van het 
kind, kunnen de kinderen voldoende zelfvertrou-
wen opbouwen. We stimuleren een zelfstandige 
leerhouding bij kinderen. In het onderwijs wordt 
ruimte geboden om naar eigen mogelijkheden aan 
opdrachten te werken; elk kind heeft een eigen stijl 
van leren. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden 
van het kind, het kind te stimuleren en te motiveren 
zal het geloof in eigen kunnen groeien. Kinderen 
kunnen zelfstandig, of met een maatje, een opdracht 
verwerken, beoordelen en de voortgang bepalen. 
De weektaak dient hiervoor als praatpapier tussen 
leerkracht en leerling. De kinderen verwerven ken-
nis die zij nodig hebben om de wereld om hen heen 
te begrijpen en om een plek te vinden in de omge-
ving. “Kinderen zitten lekker in hun vel!”
Het onderwijs sluit aan bij de opvoeding en de ont-
wikkeling van kinderen zoals zij die van thuis mee 
krijgen. De school wil de kinderen zo goed moge-
lijk bijstaan in hun groei naar een eigen persoon-
lijkheid. Ouders en leerkrachten zijn een verleng-
stuk van elkaar bij de opvoeding van de kinderen. 
Een goed contact en veelvuldig overleg met ouders 
wordt vanaf het begin van de basisschooltijd op-
gebouwd en in stand gehouden. Daarom worden 
ouders en leerlingen geïnformeerd via de maandka-
lender en de nieuwsbrief. Er zijn informatieavonden 
(algemeen of thematisch), oudergesprekken en een 
“open avond”. Ouders kunnen op veel manieren bij 
het onderwijs, de school of buitenschoolse activitei-
ten betrokken worden. Denk hierbij aan creamid-
dagen, sportdag en de kerstviering maar ook aan 
talenten van ouders inzetten tijdens de les. 

Wilt u een kijkje komen nemen? 
Op maandag 23 januari tussen 11.00 en 12.00 uur 
en op donderdag 26 januari tussen 13.30 en 16.30 
uur staan de deuren open.

Voor meer informatie:
www.bsboskant.nl 

Samen leren op 
basisschool Sint-Petrus 

Op maandag 23 janu-
ari 2012 van 17.00 uur 
tot 19.00 uur houdt 
basisschool Sint-Pe-
trus een ‘’Open dag’’ 
voor ouders, kinderen 
en andere belangstel-
lenden. Voor de ou-
ders die een eerste 
kind gaan aanmelden, 
is er ook de mogelijk-
heid de school te be-

zoeken op woensdag 25 januari tussen 11.00 uur en 
12.00 uur. Deze ouders zien dan de school in bedrijf 
en kunnen de sfeer proeven waarin gewerkt wordt.
Tijdens de openstelling van onze school kunt u het 
gebouw doorwandelen en met aanwezige teamle-
den een gesprekje houden. Ook zullen de kinderen 
u wegwijs maken en uitleggen wat zij op school 
doen en meemaken. In de aula kunt u informatie 
krijgen over de medezeggenschapsraad, de ouder-
vereniging, het overblijven en de voor-, tussen-
tijdse- en naschoolse opvang. Daarnaast zal er in 
de aula informatie te vinden zijn over de nieuw te 
bouwen school in de multifunctionele accommoda-
tie. De bouwwerkzaamheden van dit gebouw zijn in 
volle gang en zijn op de bouwplaats ook daadwer-
kelijk zichtbaar.
Op basisschool Sint-Petrus wordt gewerkt vanuit 
een gezamenlijk opgestelde visie. Deze bestaat uit 
5 pijlers; samenwerkend leren, lerende organisatie, 
omgaan met verschillen, uitdagend onderwijs, op-
brengst- en handelingsgericht werken. Naast deze 
visie vinden we inzet, hulp en betrokkenheid van 
ouders van essentieel belang voor de ontwikkeling 
van de kinderen. De relatie tussen ouders en school 
is dan ook erg belangrijk.

Structureel Coöperatief Leren. 
Dit Structureel Coöperatief Leren of samenwerkend 
leren is een werkwijze om de kwaliteit van het on-
derwijs te vergroten. Deze manier van werken daagt 
kinderen uit tot het zelfstandig en zelfverantwoor-
delijk leren, tot actief leren en betrokkenheid. Daar-
in staat de interactie tussen de leerlingen onderling 
en tussen de leerkracht en leerling centraal.
De school als lerende organisatie.
Hierbij gaan we uit van een constant leren van en 
met elkaar. Zowel kinderen, team als organisatie 
blijven lerend en onderzoekend, om door voortgang 
te komen tot het niveau van goed onderwijs.

Omgang met elkaar en kids’Skills
Hoe wij met elkaar willen omgaan leren we m.b.v. 
de methode Leefstijl en het Prop-model (probleem 
oplossend-model). De wekelijkse Leefstijllessen zijn 
bedoeld om kinderen bewust te maken van hun ei-
gen gedrag, ze te leren zichzelf en anderen te res-
pecteren en vaardigheden te ontwikkelen om met 
elkaar om te gaan. Daarnaast zijn we in de groepen 
bezig met de methode Kids’ Skills. Dit is een oplos-
singsgerichte methode waarmee je kinderen kunt 
helpen hun problemen op te lossen door, m.b.v. an-
deren om je heen, nieuwe vaardigheden aan te leren 
waardoor je probleem kleiner of opgelost wordt.

Differentiatie in de leerstof.
In elke groep vindt er differentiatie plaats omdat wij 
rekening willen houden met de verschillen tussen 
kinderen. Door deze differentiatie kunnen kinderen 
op eigen niveau werken en kan de leerkracht extra 
zorg bieden. De differentiatie kunnen we toepassen 
omdat de leerlingen naast een klassikale uitleg, wer-
ken met eigen dag- en/of weektaken. Deze manier 
van werken is ook ter bevordering van de zelfstan-
digheid van de leerlingen. Door in te spelen op wat 
het kind kan, sluiten we aan bij het kind en zien we 
kinderen groeien. 
Onze slogan hierbij is de leidraad: ‘We kunnen niet 
van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen 
wel zorgen dat ze allemaal stralen!’  Waardoor we 
het beste uit ieder kind kunnen laten komen.
Voor ouders van nieuwe leerlingen, die niet in de 
gelegenheid zijn om op 23 of 25 januari te komen, 
blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om op een 
ander moment de school 
te bezoeken. Daartoe kunt 
u telefonisch een afspraak 
maken. Het telefoonnum-
mer is 0413 473659. Voor 
meer informatie: 
www.bssintpetrus.nl

Open Dag 
Basisschool Eerschot 

Dinsdag 24 januari a.s. zet basisschool Eerschot de 
deuren open voor ouders/verzorgers van kinderen 
die binnenkort of in de loop van schooljaar 2012-
2013 vier jaar worden. Ook andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. De Open-Dag-tijden 
zijn van 10.30 uur tot 11.45 uur en van 14.00 uur 
tot 15.15 uur. Ook in de avonduren kan men het 
schoolgebouw bezoeken en wel tussen 18.30 uur en 
20.00 uur. 

Tijdens het bezoek aan onze school kunnen belang-
stellenden door het hele gebouw wandelen en met 
de aanwezige teamleden een gesprekje houden. De 
bezoekers kunnen vragen stellen over het onder-
wijsaanbod, de pedagogische en onderwijskundige 
aanpak, de begeleiding van de kinderen, de dage-
lijkse organisatie van de school, het contact tussen 
school/ouders en over diverse beleidszaken, die 
onze basisschool hanteert. 
 
Op basisschool Eerschot wordt het leerstofjaarklas-
sensysteem gebruikt, waardoor de kinderen het leer-
stofprogramma van een bepaalde jaargroep krijgen 
aangeboden. Daarbij vindt in elke groep de diffe-
rentiatie plaats, die nodig is om tegemoet te komen 
aan de verschillen tussen de leerlingen. Mede daar-
voor wordt de kinderen geleerd om, naast klassikale 
lessen, te werken met een dagtaak of weektaak ter 
bevordering van het zelfstandig werken. Hierdoor 
kan het zelfvertrouwen van een kind gaan groeien, 
doordat het ervaart dat het zelf iets kan, iets weet 
en dat dingen lukken. In september 2011 heeft het 
schoolteam de methode “Leefstijl” in gebruik geno-
men voor alle groepen voor de begeleiding van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Het schoolteam hecht veel waarde aan het begelei-
den en volgen van de totale ontwikkeling van elk 
kind. Daarom gebruikt onze school een leerling-
volgsysteem voor zowel de sociaal-emotionele als 
verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling. Daar-
naast zet het schoolteam zich optimaal in voor het 
welbevinden van de kinderen mede door dagelijks 
uitvoering te geven aan schoolregels en afspraken 
waardoor de kinderen zich bevinden in een rustige 
en gestructureerde speel- en leerwerkomgeving. De 
school wil de kinderen zo goed mogelijk bijstaan in 
hun groei naar hun eigen persoonlijkheid en zelf-
standigheid. Daarom onder-houden wij ook een 
nauw contact met de ouders. 

Tijdens de Open Dag zullen teamleden u ontvangen 
en rondleiden door ons schoolgebouw, waarbij u 
bijv. het gebruik van de digitale schoolborden kunt 
aanschouwen. Bovendien ligt er informatie voor u 
klaar en kunt u een powerpointpresentatie bekijken. 
Ook is er concrete informatie over de buitenschool-
se opvang door Stichting Korein Kinderplein, die in 
ons gebouw is ondergebracht. Daarnaast kunt u in-
formatie ontvangen van de tussenschoolse opvang 
en van de Medezeggenschapsraad.
Ons schoolgebouw telt 12 groepslokalen, een speel-
lokaal voor de onderbouw en een inpandige gym-
zaal. Ook zijn er diverse andere werkplekken. On-
langs zijn de speelplaatsen volledig vernieuwd en is 
er door de gemeente een extra voetpad aangebracht 
voor de veiligheid rondom de school. Achter het 
schoolgebouw bevindt zich een groot speelveld, dat 
elke dag door de kinderen gebruikt kan worden. 
Wij hebben de ervaring dat kinderen en nieuwe 
personeelsleden zich snel thuis voelen bij ons op 
school. Als u daarvan ook iets wilt ervaren is een 
bezoekje zeker de moeite 
waard! Elke belangstellende 
is van harte welkom! 

Voor meer informatie zie 
www.bseerschot.nl

Odaschool voor 
Basisonderwijs, de 
school waarvoor je kiest!

De Odaschool is 
gelegen aan de Laan 
ten Bogaerde 7. We 
houden op dinsdag 
24 januari tussen 
18.00 uur en 20.00 
uur onze Open 
Dag. We laten u dan 
kennis maken met 
onze manier van 
werken. Op woens-

dag 25 januari bent u tussen 09.00 uur en 12.00 uur 
van harte welkom om de activiteiten in de kleuter-
groepen bij te wonen. Er zijn ook informatiestands 
ingericht, met het specifieke aanbod van de school, 
maar ook van de tussentijdse opvang, oudervereni-
ging en kinderopvang.

Wat kunt u van ons verwachten?
De Odaschool is een school die, in een goede samen-
werking met ouders, gestalte wil geven aan de opvoe-
ding en vorming van de kinderen. Er wordt samen ge-
leerd, gewerkt en gespeeld, volgens een vaste structuur, 
met duidelijke regels en afspraken, waarbij wederzijds 
respect een belangrijke rol speelt. Een grote betrok-
kenheid tussen ouders en leerkrachten zien wij als een 
belangrijk element voor de goede begeleiding van de 
kinderen.
Op onze school dienen de kinderen zich veilig en pret-
tig te voelen. Wij zien dit als een voorwaarde om te ko-
men tot goede leerprestaties.  Er zijn verschillen tussen 
kinderen in ontwikkeling, tempo, interesse en moge-
lijkheden. We houden hier rekening mee en stemmen 
het aanbod van ons onderwijs daarop af. Wij bieden 
de leerstof gevarieerd aan en laten de kinderen de op-
drachten zo zelfstandig mogelijk verwerken. We vin-
den het belangrijk dat kinderen leren hoe zij nu en in 
de toekomst kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Daarom besteden we aandacht aan het begeleiden van 
gedrag van kinderen. Wij willen een moderne school 
zijn met behoud van traditionele normen en waar-
den. Goede leerprestaties gaan hand in hand met een 
evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij in-
formeren de ouders via de nieuwsbrief, schoolgids en 
via de website: www.bsodaschool.nl. De inzet, hulp en 
betrokkenheid van ouders tijdens activiteiten van de 
school is groot. We hebben een zeer actieve ouderver-
eniging. De ouders leveren een constructieve bijdrage 
aan onze jaarlijkse Odaweek (culturele activiteit).

Projectonderwijs.
Op de Odaschool neemt projectonderwijs een be-
langrijke plaats in. Van nature is ieder kind nieuws-
gierig en wil zich ontwikkelen. Wij prikkelen deze 
nieuwsgierigheid en bieden uitdaging op verschil-
lende niveaus binnen ons projectonderwijs.
In de projecten ontdekken de kinderen de samen-
hang van de wereld om hen heen. Door de samen-
hang wordt de inhoud duidelijker en kunnen de kin-
deren er een betere betekenis aan geven. “Alles hangt 
met alles samen”  kenschetst ons projectonderwijs en 
komt ook tot uitdrukking in het logo van onze school.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u gewoon be-
langstelling voor ons onderwijs? Dan nodigen wij u 
graag uit voor een bezoek 
aan onze school. Mocht u on-
verhoopt verhinderd zijn op 
deze dag, maakt u dan gerust 
een afspraak voor een per-
soonlijk gesprek met de di-
recteur, Marjo Timmermans
( 0413-472517).

Geachte ouders/verzorgers,
In bijgaande advertentie kunt u lezen dat op 30 januari a.s. de aanmelding plaatsvindt van leerlingen die in het schooljaar 
2012-2013 onze scholen gaan bezoeken. Het is in Sint-Oedenrode een goed gebruik om daar met de acht aanwezige basiss-
cholen één centrale datum voor te nemen, zodat dit voor de ouders heel herkenbaar is. Op deze wijze wordt een goed beeld 
verkregen van het aantal toekomstige leerlingen, zodat we daar in de personeelsplanning rekening mee kunnen houden.

De scholen geven u de komende week de gelegenheid om meer informatie te krijgen tijdens de open dagen. In bijgaande 
artikelen kunt u daar het nodige over lezen. Ook kunt u natuurlijk de websites van de scholen bezoeken.  Wij nodigen u van 
harte uit gebruik te maken van deze geboden mogelijkheden en deze open dagen te bezoeken zodat u een goed beeld krijgt 
van onze scholen, waardoor u een goede schoolkeuze voor uw kind kunt maken.

Wij wensen u daarbij veel succes toe!

Namens SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode 
Frans de Baaij, directeur-bestuurder

Namens OBS De Springplank
Mari Swinkels, directeur
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QR-code Franciscusschool Boskant

QR-code Odaschool

QR-code Kienehoef

QR-code ST Antonius van Padua
QR-code Eerschot QR-code Sint Petrus

QR-code SKOSO
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Bij de basisscholen in Sint-Oedenrode is op maandag 30 januari a.s. 
tussen 15.30 uur en 18.00 uur gelegenheid tot het 
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Om een juiste schoolkeuze voor uw kind te kunnen maken wordt u in de gelegenheid gesteld 

de open dagen van de scholen te bezoeken. De data vindt u hieronder. 

BASISSCHOOL KIENEHOEF
Mariannestraat 34a, tel. 0413-475242, 
directeur: G. van Meersbergen
Kijkmogelijkheden:
Ma 23 januari 2012         10.30 – 12.00 uur
Di 24 januari 2012           14.00 – 15.30 uur
Open dag:  
Di 24 januari 2012           18.00 – 20.00 uur

BASISSCHOOL EERSCHOT
Eerschotsestraat 97, tel. 0413-490546, 
directeur: A. van Nunen
Open dag:  
Di 24 januari 2012           10.30 – 11.45 uur
Di 24 januari 2012           14.00 – 15.15 uur
Di 24 januari 2012           18.30 – 20.00 uur

ODASCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
Laan ten Bogaerde 7, tel. 0413-472517, 
directeur: M. Timmermans
Open dag:  
Di 24 januari 2012           18.00 – 20.00 uur
Kijkmorgen kleuters: 
Wo 25 januari 2012           9.00 – 12.00 uur

BASISSCHOOL DOMMELRODE
Mater Lemmensstraat 31, 
tel. 0413-472995, directeur: E. Kuijpers
Open dag:  
Ma 23 januari 2012         13.30 – 20.00 uur

BASISSCHOOL SINT-FRANCISCUS 
(BOSKANT)
Ritaplein 3, tel. 0413-472596, 
directeur: E. Bosmans
Open dag: 
Ma 23 januari 2012         11.00 – 12.00 uur
Do 26 januari 2012          13.30 – 16.30 uur

BASISSCHOOL SINT PETRUS (OLLAND)
Binneveld 4, tel. 0413-473659, directeur: K. 
Adams
Open dag: 
Ma 23 januari 2012         17.00 – 19.00 uur 
Kijkmogelijkheid: 
Wo 25 januari 2011         11.00 – 12.00 uur 
(nieuwe ouders)

BASISSCHOOL SINT ANTONIUS 
VAN PADUA (NIJNSEL)
Jasmijnstraat 11a, tel. 0413-472091, 
directeur: G. Roozen
Open dag: 
Di 24 januari 2012           13.30 – 15.30 uur
Do 26 januari 2012            8.30 – 12.00 uur
Ma 30 januari 2012         13.30 – 17.30 uur

OPEN DAG OPENBAAR ONDERWIJS:

OPENBARE BASISSCHOOL 
“DE SPRINGPLANK”
Wilhelminastraat 19, tel. 0413-473038, 
directeur: M. Swinkels
Open dag: 
Za 21 januari 2011           10.00 – 14.00 uur

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) down-
loaden en dit formulier ingevuld meenemen. 
Wij verzoeken u bij de aanmelding een kopie 
van uw ID-kaart of paspoort én een afschrift 
waarop het BSN-nummer van uw kind 
vermeld is, te overleggen.

Innovatieve samenwerking tussen 
SKOSO en De Verbinding 

Bs. Dommelrode, onderdeel van 
Stichting Katholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode, en De Verbin-
ding gaan met elkaar op een in-
novatieve wijze samenwerken. 
De Verbinding zorgt in Rooi voor 
kleinschalige kinderopvang en 
buitenschoolse opvang met pro-
fessionele begeleiding. Medio 
februari start bs. Dommelrode 
met een kleinschalige vorm van 
kinderopvang voor kinderen van 
0 tot 4 jaar en met een vorm van 
buitenschoolse opvang binnen de 
schoolmuren. Vanaf het nieuwe 
schooljaar gaat De Verbinding 
de tussenschoolse opvang bij bs. 
Dommelrode verzorgen. 

Door de samenwerking krijgt de 
school meer het karakter van een 
educatief cluster of kindcentrum 
van waaruit dagarrangementen ge-
boden worden aan ouders en kin-
deren. Op deze wijze kan gewerkt 
worden vanuit een eenduidige visie 
in opvang en educatie met een pe-
dagogisch didactisch plan en een 
doorgaande ontwikkelingslijn. Van 
0 t/m 12 jaar worden de kinderen 
optimaal begeleid. De lijnen tussen 
de begeleiders en het schoolperso-
neel zijn kort. Dat biedt ontzettend 
veel voordelen. Zo kunnen jonge 

kinderen beter voorbereid wor-
den op hun schoolloopbaan. Zij le-
ren vaardigheden die passen bij de 
ontwikkelingsleeftijd van het kind. 
Oudere kinderen kunnen binnen de 
BSO deelnemen aan activiteiten die 
aansluiten op projecten binnen de 
school. Denk bijvoorbeeld aan zorg 
voor het milieu, gezond eten, na-
tuurbeleving, maar ook seizoenge-
bonden activiteiten zoals carnaval, 
lente, Sinterklaas, Kerstmis enz.. Het 
is de bedoeling dat de leerkrachten 
en de leidsters in de opvang geza-
menlijk scholing gaan volgen, met 
als ultieme doelstelling om metho-
disch goed op elkaar aan te sluiten. 
Zo krijgt ieder individueel kind een 
stukje unieke begeleiding in de ge-
hele schoolperiode en zelfs ervoor.
Deze methode en gedachtegang 
sluit perfect aan bij de filosofie van 
SKOSO. De Stichting vindt het 
namelijk belangrijk dat de school 
een centrale rol speelt bij maat-
schappelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van de school. Ze moe-
digt educatieve doorstroming aan. 
Tevens stelt zij zich ten doel dat in 
iedere wijk en kerkdorp een educa-
tief cluster of kindcentrum tot stand 
komt, waarin behalve basisonder-
wijs ook kinderopvang, buiten- en 
tussenschoolse opvang, en peuter-

speelzaalwerk zijn ondergebracht.
De Verbinding kent verschillende 
vormen van kleinschalige kinderop-
vang en buitenschoolse opvang in 
Sint Oedenrode, die steeds op een 
bijzondere wijze verbonden zijn met 
de samenleving. Zo is er een klein-
schalig kinderdagverblijf binnen 
zorgcentrum Odendael, is er een 
dagverblijf en buitenschoolse op-
vang op het tennispark, een buiten-
schoolse opvang op een zorgboer-
derij, een kleinschalig dagverblijf bij 
De Donkershoeve en een dagverblijf 
midden in een woonwijk. De vragen 
van het individuele kind en de ou-
ders staan centraal bij de begeleiding 
door het team van 
goed opgeleide 
professionals, die 
allemaal werken 
vanuit een groot 
dienstverband.
De verschillende 
vormen van kin-
deropvang die De 
Verbinding in bs. 
Dommelrode gaat 
aanbieden is niet 
alleen toegankelijk 
voor kinderen van 
die basisschool. Ie-
dereen is welkom. 

(vervolg voorpagina)

Playbackavonden voetbalclubs
Met miniem verschil viel de keuze op het 
team van Boskant 2 met hun vertolking van 
The Lion King: Hakuna Matata.  

De kantine van Rhode werd eveneens omge-
bouwd tot theater. Zoals gewoonlijk bij Rho-
de, was het erg warm en druk. Bij Rhode 6 
en de selectie steeg de temperatuur ook even 
tot grote hoogte. Ze maakten namelijk uit wie 
de winnaar werd. Uiteindelijk trok Rhode 6 
als Bearforce 1 aan het langste 
eind. De jury gaf hen een tien-
de punt meer dan Thriller, de 
act van Rhode 1 en 2. Ook de 

dames hadden een mooi act. Met Annie oog-
sten ze lof, maar winst zat er helaas niet in. 

De winnaars van de playbackwedstrijden  van 
Nijnsel, Ollandia, Boskant en Rhode zullen, 
aangevuld met de nummers twee, in Oud 
Rooij uit gaan vechten wie zich de beste act 
van Sint-Oedenrode mag noemen. Dat wordt 
spannend!!
Kijk voor meer foto’s op www.mooirooi.nl

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    21 01 2012    10.00 - 14.00 uur

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

INFORMATIESTANDS
o.a. taal/lezen, rekenen, 

wereldoriëntatie, Davis Counseling,

Humanistisch Vormings Onderwijs, 

Humanitas voor VSO en BSO, 

Ouderraad, Medezeggenschapsraad, 

 lm, groepsactiviteiten, groep 1/2, 

mediatheek in gebruik

SCHOOL IN BEDRIJF
Welkom op 27 januari
8.45 uur tot 11.45 uur

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?
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28 januari: Open Dag Zwijsen College
Op zaterdag 28 januari vindt voor het eerst de 
Open Dag voor basisschoolverlaters plaats in het 
nieuwe gebouw van het Zwijsen College aan het 
PWA Sportpark in Veghel. Het nieuwe gebouw 
geeft op tal van terreinen nieuwe mogelijkheden 
en impulsen voor eigentijdse vormen van leren. 
Leerlingen en hun ouders die dit zelf willen proe-
ven zijn van harte uitgenodigd, tussen 11.00 ten 
15.00 uur staan de Zwijsenaren voor u klaar.

Vertrouwde sfeer en begeleiding
Het Zwijsen College kenmerkt zich door een 
sfeer die door leerlingen altijd hoog gewaar-
deerd wordt. De Open dag biedt een mooie 
gelegenheid te ervaren hoe die sfeer aanvoelt. 
Door de omgang met elkaar, de wijze waarop 
de leerlingen begeleid en opgevangen worden, 
kortom hoe de school vorm geeft aan het vor-
men van een gemeenschap wordt duidelijk dat 

het Zwijsen meer is dan een leerinstituut.

Leren op het Zwijsen College
Natuurlijk bereidt het Zwijsen College ook voor 
op het behalen van een goed diploma. Tijdens 
de Open Dag wordt zichtbaar gemaakt hoe er 
bij de diverse leervakken gewerkt wordt. De 
bezoekers kunnen dit zelf ook ervaren. Er zijn 
verschillende activiteiten die inzicht geven in de 
inhoud en de aanpak van de schoolvakken.

Open Dag: ontmoetingsplek
De Open Dag van het Zwijsen College heeft 
vooral het karakter van ontmoeting. In het con-
tact met de ervaringsdeskundigen (leerlingen, 
medewerkers en ouders) en door een actieve 
rondgang door (een deel van) het gebouw is het 
mogelijk naar eigen behoefte informatie te verza-
melen en de Zwijsensfeer aan den lijve te ervaren.

Open Dag Fioretti College
Het onderwijs op het Fioretti College in Veghel 
is praktisch en persoonlijk. En dat spreekt aan, 
want de school voor mavo, vmbo en praktijkon-
derwijs had dit schooljaar opnieuw ruim 20 pro-
cent meer aanmeldingen. Brugklassers krijgen 
les in een aparte vleugel van een klein docen-
tenteam. Als leerling word je gezien en gehoord 
en dat geeft een veilig en betrokken gevoel. 
Leerlingen en ouders die dit zelf willen ervaren, 
zijn van harte uitgenodigd op de Open Dag op 
zaterdag 28 januari. Tussen 11:00 en 15:00 uur 
is de school aan de Muntelaar 4 in vol bedrijf!

Theorie en praktijk komen op het Fioretti Col-
lege samen in één ruimte, die ingericht is als 
een werkplek en een kopie van de werkelijk-
heid is. De theoretische vakken worden gege-
ven in klassikale situaties en op leerpleinen. De 
leerlingen worden intensief begeleid tijdens 
hun schoolloopbaan en er wordt een portfolio 
opgebouwd. Een optimale voorbereiding voor 
het mbo en de havo!
Het Fioretti College kent de basisberoepsge-
richte leerweg, de kaderberoepsgerichte leer-
weg en de mavo. In het derde en vierde leerjaar 

kiezen de leerlingen één van de drie sectoren: 
Techniek (Bouw, Metalektro of Voertuigentech-
niek), Economie (Handel & Administratie of Ho-
reca, Toerisme en Voeding) of Zorg & Welzijn. 
Mavo-leerlingen oriënteren zich tijdens het vak 
Technologie aan de hand van ICT-gestuurde 
opdrachten en projecten op de drie sectoren.
En dan is er ook nog de havo-mavo brugklas. 
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, 
kunnen ontdekken welk niveau voor hen het 
beste is. Het onderwijs op havo-niveau vindt 
plaats op het Zwijsen College en wordt gege-
ven door leraren van beide scholen. In de loop 
van het jaar volgt er een havo- of mavo-advies. 
Leerlingen die mavo-advies krijgen, maken de 
overstap naar het Fioretti College.
Op de afdeling praktijkonderwijs is er extra tijd 
en zorg voor leerlingen die moeite hebben met 
leren. De groepen zijn klein, er is tijd ingeruimd 
voor coaching door de mentor en de leerlingen 
krijgen veel praktijkvakken in leerjaar 1, 2 en 3. 
In leerjaar 4 en 5 lopen de leerlingen twee of 
drie dagen per week stage. In het zesde leerjaar 
kan eventueel een niveau 1 diploma van het 
ROC behaald worden (PrO-AKA).
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Vanaf woensdag 18 januari wekelijks:
 Kidzz Swing @ Danscentrum Cultura!!!   

 
14.00 uur:    Kidzz Swing 3 t/m 5 jaar
15.00 uur:    Kidzz Swing 6 t/m 8 jaar

16.00 uur:    Kidzz Swing 9 t/m 12 jaar
17.00 uur:    Streetdance/Hiphop vanaf 10 jaar

 Schrijf uw kinderen nu in! vol = vol!
 

Vanaf zondag 22 januari wekelijks om 18.30 uur:    

Salsa beginners cursus!
Vanaf dinsdag 17 januari wekelijks om 20.00 uur:   

Beginners cursus dansen!
 Schrijf je nu in!

 

Zumba!!!
 Vanaf 18 januari elke woensdag en vrijdag om 19.00 uur 

en op zaterdag ochtend om 10.00 uur.
 Verder:

-    Zumba (wo. vrij. za.)
-    Latin (dagelijks)

-    Ballroom (dagelijks)
-    Recreanten senioren (dinsdag middag)
-    Wedstrijd workshops (maandag avond)

-    Houding en techniek (donderdag avond)
 

Danscentrum Cultura, 6 dagen in de week danscursussen! 
Kijk op de website voor de vrije dansavonden of in de agenda van MooiRooi!

Instappen in een cursus anders dan die voor beginners? 
Geen enkel probleem! Informeer naar de mogelijkheden!

Locatie: 
Grand Cafe & Partycentrum de Vriendschap

Voor al uw feesten en partijen!
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492 EE Sint-Oedenrode (5 minuten van het centrum)
Tel: 0413 472572 | info@devriendschapboskant.nl

www.cultura-eindhoven.nl
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Voetjes van de vloer tijdens open dag Cultura 

Voor diegene die affiniteit heeft 
met dansen, op welke manier dan 
ook, was het afgelopen zondag 
goed toeven in de Vriendschap 
te Boskant. Traditiegetrouw hield 
Danscentrum Cultura open huis 
aan het begin van het nieuwe 
dansseizoen. De hele middag en 
avond werden er demonstaties 
gegeven en kon men meedoen 
met verschillende workshops.

Vorig jaar betrokken de nieuwe 
eigenaars, Paul de Corte en Den-
nis van Rensch, het Partycentrum 
te Boskant. Danscentrum Cultura 
namen zij met zich mee. Dennis is 
zelf professioneel danser. Hij deed 
mee aan EK’s, WK’s, nam deel aan 
diverse tournees en geeft, naast Mi-
kel, Leon en Lianne, les op zijn ei-
gen danscentrum. Zo’n 300 leerlin-
gen verhuisden met hen mee. Paul: 
“Een dansschool zit niet op elke 

straathoek. Mensen zijn dat ge-
wend.  Bovendien blijkt in Sint-Oe-
denrode de vraag naar Kidzz swing 
bijzonder groot te zijn. We begon-
nen met lessen op vrijdagmiddag, 
maar die zitten inmiddels helemaal 
vol. Daarom starten we nu ook op 
woensdagmiddag.”

Juf Lianne verzorgde samen met de 
jonge leden de eerste workshop van 
de middag. Het publiek genoot er-
van. Lianne: “Bij Kidzz Swing voor 
3-5 jr leren we ze leuk te bewegen 
en creëren we al een gevoel voor 
ritme. Bij de oudere groepen (6-9 
jr en 10-12 jr) gaan we wat meer 
richting Streetdance. Dat is wat 
stoerder.” Ook Luciano uit Best (10 
jr) danst graag. Zelf zei hij stoer: “Ik 
had niks anders te doen”. Maar het 
dansen zit hem in zijn bloed. Zijn 
moeder is één van de dansassisten-
ten en thuis danst Luciano altijd. 

Tussen de bedrijven door was er tijd 
om ‘vrij’ te dansen. Even ontspan-
nen en voor de volgende groep een 
moment om alvast in te dansen. Een 
mooi tafereel. Dansers van groot 
tot klein, van beginners tot (ver)ge-
vorderden, allemaal tegelijk aan het 
genieten op één dansvloer. Het was 
direct duidelijk dat Danscentrum 
Cultura veel te bieden heeft.  In de 
loop van de dag werd dat alleen 
nog maar meer benadrukt. Leerlin-
gen van heinde en verre en van het 
eigen dorp. Van zilver tot goudster 
en wedstrijdklasse. Ballroom, Latin, 
Salsa, Kidzz Swing, Streetdance, 
Hip hop, Zumba etcetera. Heeft u 
interesse? Kijk eens op www.de-
vriendschapboskant.nl en klik door 
naar Cultura Danscentrum. Deze 
week begint het nieuwe seizoen en 
kunt u zich inschrijven of eerst eens 
deelnemen aan een gratis proefles.

Voor goed 
en goedkoop 

onderhoud

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Voor al uw feesten en partijen!
Pastoor Teurlingsstraat 30, 5492 EE Boskant (Sint-Oedenrode) Tel: 0413 472572   

info@devriendschapboskant.nl   www.devriendschapboskant.nl   www.cultura-eindhoven.nl

Bedrijfsfeest, bruiloft, verjaardag 
of ander feest in het verschiet?

 

Bij Grand Café & Partycentrum de Vriendschap bent u op 

het juiste adres! Of het nu gaat om een feestje voor 30 of 

misschien wel 500 gasten,  wij staan van a tot z garant voor 

een optimaal verzorgde en onvergetelijke dag!

 

7 dagen in de week open vanaf 10 uur
Past. Teurlingsstraat 30 - 5492 EE Boskant (St. Oedenrode)

Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

7 dagen in de week open vanaf 10 uur

Ollandse kinderen naar Ajax-AZ

Alle kinderen vanaf groep 3 van basis-
school Sint-Petrus hebben komende don-
derdag dubbel geluk. Die dag is er een 
voetbal wedstrijd in de Arena tussen Ajax 
en AZ, waarbij alleen kinderen aanwezig 
mogen zijn. De wedstrijd werd eerder door 
een malloot gestaakt en als straf mag de 
wedstrijd nu alleen door kinderen en en-
kele begeleiders bezocht worden. 

Eigenlijk hadden de kinderen die dag vrij 
vanwege een studiemiddag voor de lera-
ren. Kwam dat even goed uit. De Ollandse 
kinderen hadden dubbel geluk. Ze mogen 

samen naar de wedstrijd en het is nog gratis 
ook. 

Twaalf ondernemers uit Olland hebben er-
voor gezorgd dat de kinderen er naartoe 
kunnen en een hele leuke middag zullen 
beleven. Om 12.00 uur staat de dubbel-
dekker klaar aan de schoolpoort. Samen 
uit, samen thuis wordt zo wel heel concreet 
vormgegeven. Na afloop rijdt de bus te-
rug naar Olland, waar de hele meute in De 
Dorpsherberg nog lekker kan genieten van 
een frietje met frikandel. En vrijdag? Dan 
gaan ze weer gewoon naar school. 

Gedenksteen B-compagnie oude 
gemeentehuis gerenoveerd

Op 27 januari aanstaande krijgt Sint-Oeden-
rode hoog bezoek. Oud Airborne-lid Forrest 
J. Nichols, die tijdens de operatie Market Gar-
den mee heeft gevochten om Sint-Oedenro-
de te verdedigen, komt op bezoek tijdens de 
opening van een nieuwe makelaarskantoor 
in het oude gemeentehuis aan de Markt. 

De reden dat Nichols komt, is dat er tijdens 
deze opening een speciale onthulling plaats 
zal vinden. Aan de zijkant van het pand – aan 
de Borchmolendijk – zijn vanaf 1985 grote 
gedenkstenen in de muur verwerkt. Deze 
zijn destijds aangebracht ter nagedachtenis 
van de B-compagnie, waar Nichols ook deel 
van uit maakte. 

De letters waren van prachtig goud, maar 
door de jaren heen sleet dat er uit. Vandaar 
dat vorige week is begonnen met het herstel. 
Nichols zal erg blij, maar vooral ook erg trots 
zijn, met het resultaat.  
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Rijwielspeciaalzaak De Concurrent kiest voor Profile

Rijwielspeciaalzaak De Concur-
rent uit Lieshout heeft zich aange-
sloten bij de bekende keten Pro-
file de Fietsspecialist. De winkel 
heeft hier voor gekozen vanwege 
de vele voordelen die dit biedt. 
Samen sta je sterker dan alleen is 

het motto. Op dit moment zijn ze 
druk bezig om de winkel te opti-
maliseren. 
Een greep uit de positieve aspec-
ten van deze samenwerking: geza-
menlijke inkoop geeft voordelen, 
Profile heeft exclusieve private la-

bel fietsen en exclusieve A-merken 
in het assortiment. De service en 
kwaliteit die iedereen gewend is 
van De Concurrent blijft zoals hij 
is. Ook de regie van de winkel 
blijft in eigen hand, maar dus met 
de voordelen die de samenwerking 
met Profile biedt.
Op dit moment wordt de win-
kel verbouwd. Een nader bericht 
volgt als dat voltooid is. De ver-
koop, reparatie en service die de 
rijspeciaalzaak aan klanten biedt, 
gaat ondanks deze verandering 
gewoon door. Behalve de winkel 
krijgt ook de website een facelift. 
Binnenkort staan op www.pro-
filedeconcurrent.nl alle fietsen die 
De Concurrent in haar assortiment 
heeft. Inclusief de splinternieuwe 
collectie van 2012. 
In de winkel is ook een cadeauhoek 
ingericht en heeft  een afdeling 
speciaal voor winterartikelen, zo-
als schaatsen, sneeuwschuivers, 
moonboots en strooizout. Ook 
voor het slijpen van uw schaatsen 
kunt u bij De Concurrent terecht. 
Kortom, de moeite waard om eens 
te komen kijken in de winkel en op 
de website.

Rijwielspeciaalzaak De Concurrent, 
Heuvel 6, 5737 BX, Lieshout, 
tel: 0499-421231, 
www.profiledeconcurrent.nl

advertorial

Christ Toonen stelt scheepsmodellen tentoon 

Vanaf half januari 2012 tot eind 
februari 2012 stelt Christ Toonen 
(68) uit Boskant drie zelfgemaak-
te historische scheepsmodellen 
(schaal 1:250) tentoon in Zorgcen-
trum Odendael. Sinds eind jaren 
’50 bouwt Toonen scheepsmodel-
len en nu zijn drie modellen uit zijn 
collectie door iedereen te bezich-
tigen. Het zijn de S.S. Rotterdam, 
Andrea Doria en Prinz Eugen. De 
schepen zijn heel nauwkeurig na-
gebouwd. Toonen was van beroep 
fijnmetaalbewerker en beschikt 
over een uitgebreid instrumenta-
rium waarmee hij zelfs de kleinste 
onderdelen van de boten levens-

echt na kan maken. 

S.S. Rotterdam
Toonen’s interesse in boten ont-
stond in zijn jeugd. Hij woonde 
niet ver van het Sonse kanaal en 
een van zijn ooms werkte bij de 
Rotterdamse Droogdok Maat-
schappij aan één van de bekend-
ste naoorlogse Nederlandse pas-
sagiersschepen, het schip de S.S. 
Rotterdam. De enthousiaste ver-
halen van zijn oom deden Toonen 
in 1989 besluiten om een model 
van de Rotterdam te bouwen. Hij 
heeft er een jaar lang aan gewerkt. 
Het 228 meter lange schip was in 

dienst van de Holland-Amerika 
Lijn. De doop en tewaterlating op 
13 september 1958 door koningin 
Juliana was een enorme publieks-
trekker. In de eerste tien jaar voer 
de S.S. Rotterdam voornamelijk 
de trans-Atlantische route Rotter-
dam-New York, daarna was het 
een succesvol cruiseschip. Sinds 15 
februari 2010 ligt het schip in de 
Maashaven in Rotterdam en is het 
voor publiek toegankelijk. 
Andrea Doria
De Andrea Doria was een Italiaanse 
oceaanstomer die vooral bekend is 
vanwege zijn ondergang op 26 juli 
1956 honderd kilometer ten zui-
den van Nantucket (USA) toen het 
in dichte mist geraakt werd door 
de MS Stockholm. Aan boord be-
vonden zich toen 1134 passagiers 
en 572 bemanningsleden. Bij de 
klap verloren 46 passagiers het le-
ven. Het schip was vernoemd naar 
de Genuese admiraal Andrea Doria 
en was 212 meter lang. 
Aan dit model heeft Christ Toonen 
ongeveer 1.500 uren gewerkt en 
de reden om dit model te 
bouwen was de indruk die 
de ramp destijds achtergela-
ten heeft. 

Prinz Eugen
De Prinz Eugen was een 
zware kruiser van de Duitse 
Kriegsmarine (oorlogsma-
rine) tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Het schip is ver-
noemd naar Eugenius van 
Savoye. Het schip werd op 
1 augustus 1940 in gebruik 
genomen. Na de Duitse ca-
pitulatie was de Prinz Eugen 
de enige zware eenheid van 
de Kriegsmarine die nog 
over was. In december 1945 
werd het schip als oorlogs-
buit aan de Amerikanen 
gegeven. Op 22 december 
1946 kapseisde het schip als 
gevolg van atoomproeven 
die op het schip waren uit-
gevoerd. 
Aan dit model is ongeveer 
1.000 uur gewerkt en de 
reden om dit model te bou-
wen is geweest omdat de 
tekeningen bij toeval in zijn 
bezit zijn gekomen.

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

NIEUW BIJ VEREIJKEN:
TESTCENTER VAN 

FESTOOL APPARATUUR
Interesse in een Festool apparaat? 
Bij ons kunt u hem eerst uittesten!!
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Voor meer informatie:              www.brabantband.nl 

109 breed en even kijken hoe hoog hij kan. Ik denk ongeveer 80 ofzo 

 

   OPEN  REPETITIE   
 SHOWKORPS  BRABANTBAND 
 
 
Zondag 29 januari in Cultureel Centrum Mariëndael 
 
Voor meer informatie:              www.brabantband.nl 

OPEN REPETITIE  
SHOWKORPS 
BRABANTBAND

Zondag 29 januari 
in Cultureel Centrum Mariëndael
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Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

HEUVEL 6     5737 BX  LIESHOUT
TEL: 0499 - 421231     WWW.DECONCURRENT-LIESHOUT.NL

Nieuwe modellen fietsen 2012 zijn binnen.
AANBIEDINGEN:

* Winterbeurt nu 25 euro 
 (excl matarialen&onderdelen en m.u.v. race en atb)

* 20% korting op cadeau-artikelen
* 20% korting op winter-artikelen
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Regisseuse Pien ten Braak

“Hoe zou het zijn als Oda nu zou leven?”

Pas 24 jaar jong is ze, maar onder 
haar leiding floreert de volwassen 
groep van ’t Roois Theater als nooit 
tevoren. Pien ten Braak begeleidde 
de groep het afgelopen seizoen op 

zeer bedreven wijze. Het resultaat 
is komend weekend te aanschou-
wen in Cultureel centrum Mariën-
dael. Met de voorstelling ‘Is dit nu 
Oda?’ komt de oude legende van 

Oda weer tot leven, maar dan in 
het perspectief van de huidige tijd.

Pien ten Braak studeerde in juli 
2010 af voor de HBO opleiding 

tot docent drama in Arnhem. Een 
Rooise is ze niet. Toch belandde ze 
als regisseur in ons Brabantse dorp. 
Hoe dat kwam…?  Pien: “Ik zag 
een briefje op internet, waarin ze 
vroegen om een nieuwe regisseur. 
Ik kende niemand, maar er volgde 
een heel leuk en open gesprek. 

Hoe kwam je erbij om te werken 
via improvisatie?
“Dat vind ik een erg leuke ma-
nier. Het is verrassend en het biedt 
veel kansen op eigen inbreng. Dat 
kwam ook nu weer naar voren. 
We zijn vanuit het niets begon-
nen. Al gauw bedachten we dat 
we Oda als uitgangspunt zouden 
nemen. Dan heb je een basis. We 
hebben een aantal kernmomenten 
eruit gepakt. Oda wilde graag een 
vriendje, maar kon die alsmaar niet 
vinden. Ze werd continue afgewe-
zen. Hoe ga je dat vormgeven? 
Daar denk je samen over na en dat 
ga je invullen. Op een gegeven 
moment komt er een bepaalde stijl 
naar voren. Daar ga je je scènes op 
aanpassen. Het is een heel eigen-
tijds verhaal geworden.” 

Hoe reageerden de spelers op 
deze nieuwe manier van acteren?

“We hadden het er van tevoren al 
over gehad. Ze wilden juist geïn-
spireerd worden, dus dat was pri-
ma. Natuurlijk was het best even 
wennen, maar we kregen het vlot 
voor elkaar. Het is een leuke dyna-
mische groep met spelers van di-
verse leeftijd. We hebben heel veel 
lol  gehad samen.”

Waarom is het een voorstelling 
die het publiek niet missen mag?
“Het is een verhaal dat iedereen hier 
kent. Het gaat over de eigen plaats 
en is daarmee en stukje geschiede-
nis van jezelf, maar dan in het hui-
dige tijdsbeeld.  Iedereen kan iets 
van Oda in zichzelf herkennen. Het 
verleden komt in het heden. Hoe 
zou het zijn als Oda nu zou leven?”

‘Is dit nu Oda?’, een voorstelling 
over een zoektocht naar liefde en 
tevens een stukje geschiedenis van 
ons eigen dorp in een nieuw jasje. 
Kom ook naar één van de uitvoe-
ringen op zaterdag 21 of zondag 
22 januari. Beide voorstellingen 
beginnen om 20.15 uur in Cultu-
reel Centrum Mariëndael. Kaarten 
worden verkocht aan de zaal en 
zijn ook te bestellen via 
rooistheater@gmail.com. 

Op dit moment zijn de repetities in volle gang

Kerkstraat 30-34 Erp, Tel. 0413-211445

OPRUIMINGUw adres voor meubelen, 
tapijt, gordijnen en 
woonaccessoires

Zondag 22 januari 

GEOPEND 
van 11.00 tot 17.00 uur

Eeuwig heimwee: vertelconcert met joodse verhalen
Verhalen vertellen is een oude 
joodse traditie. Door de eeuwen 
heen hebben Joden overal verha-
len met elkaar gedeeld. Maar ook 
vertelden ze elkaar grappen vol 
zelfspot, een beetje gein bij alle 
sores. En naast verhalen en witzen 
was er ook nog de muziek waarin 
zij zichzelf konden verliezen.

Tijdens het vertelconcert ‘Eeuwig 

heimwee’  klinken joodse verha-
len in combinatie met klezmer, de 
volksmuziek van Joden uit Oost 
Europa. Een belangrijke rode draad 
in de vertellingen is het thema ‘rei-
zen’. Joden reisden heel wat af – 
soms op de vlucht, soms op zoek 
naar een beter leven elders. Maar 
ook hun melodieën hebben vaak 
een lange weg afgelegd. Muziek 
en verhalen zwerven verder op 

zoek naar een nieuwe horizon. Ge-
organiseerd door de Protestantse 
Gemeente St.-Oedenrode, Son en 
Breugel. trio Vilde Katshke: Gottf-
rid van Eck, klarinet & vertellingen, 
Pit Hermans, cimbaal, Tessa Zou-
tendijk, viool
Datum voorstelling: dins-
dag 31 januari. Aanvang en plaats: 
20.00 uur in de Protestantse Kerk 
in Son. Prijs: vrijwillige bijdrage 

Nog enkele kaarten 
te koop
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MET VOLLE MOND....
Jan Bosch
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

M. belde mij op. Ze is bezig om een 
reünie te organiseren voor de bezoe-
kers van het beste café dat ons dorp 
ooit heeft gekend. Eigenlijk belde ze 
voor het telefoonnummer van mijn 
vriend H., want die heeft er jaren als 
discjockey gewerkt. Dus die moet 
ook van de partij zijn en plaatjes 
draaien.
Het café was vroeger, wat wij noem-
den, een gewoon boerencafé, met 
één enkele benzinepomp op de 
stoep (met zo’n grote verlichte gele schelp er bovenop) en een plaatje bo-
ven de deur. “Weduwe van Helden” stond er op. Volgens mij verkochten 
ze er ook ijs en mocht ik dat als kind op zondag wel eens kopen. Later 
nam schoonzoon Jan de tent over, verbouwde het geheel en noemde het, 
om voor mij onbekende redenen, “de Kingston bar”. Beetje bij beetje 
werd het steeds drukker in het café, vooral in de weekenden, en vonden 
diverse generaties naast elkaar er hun domicilie. Je had er de “Bos(ch)
mennekes”, een grote club van twens met een eenvoudige blauwe boe-
renkiel en hun clubnaam simpel op hun rug geschilderd. Daarbij waren 
veel mannen die een innameprofiel aan de dag legden, dat nu als “coma-
zuipen” zou worden bestempeld, maar die niet opgenomen hoefden te 
worden op de eerste hulp, gewoonweg omdat ze er beter tegen konden.
Tegen de tijd dat wij er in mochten –ik was 15 maar dat had ik blijk-
baar kunnen verbergen- kwam er al veel volk in de weekenden. En dat 
volk kwam niet om elf uur ’s avonds, net als nu, maar om zeven uur en 
om half acht zat de tent ramvol. In het begin deed Jan Bosch nog alles 
alleen –hij was met zijn vrouw Nationaal Kampioen Biertappen gewor-
den- maar spoedig deden Adje en Gerry hun intrede. En die konden er 
wat van: zij achter de tap en Adje met volle bladen bier behendig tussen 
de drommende gasten laverend. Buiten stonden de fietsen en brommers 
(allemaal van die Puchs en Tomossen met hoog stuur) tot halverwege de 
Molenwiel, nog nooit vertoond, en binnen draaide de jukebox, jazeker. 
Jan was een van de laatsten die overging op het installeren van een disco-
bar. Gouden tijden waren het, zeker voor hem, maar ook voor ons want 
we wilden geen weekend missen. The place to be, where it all happens, 
dat was het voor ons in een toen nog niet zo geglobaliseerde leefwereld. 
Wij moesten het doen met de Beatles en Stones, met wat brave TV- en ra-
dioprogramma’s zoals “Top of Flop”, met die eikel van een Herman Stok. 
Wat een totaal gebrek aan humor had die man! We hadden geen Face-
boek, Twitter of internet maar we waren gelukkig, de wereld ging voor 
ons open, op jacht naar het andere geslacht met afwisselend hevige ver-
liefdheden en kortstondige romances. En alles onder het alziend oog van 
Jan, want hij hield alles in de gaten. Ik heb in mijn tijd nooit meegemaakt 
dat er gevochten werd, en als er al iets dreigde sprong de kastelein met 
zijn niet al te geringe postuur zó over de bar en bonjourde de ruziemakers 
rap naar buiten. Een mindere kant aan hem was dat hij zo conservatief 
was: nog heel lang kwamen mensen met lang(er) haar er bij hem niet in. 
Ook had hij niet graag dat mensen al te close op de dansvloer stonden te 
schuifelen. Mij tikte hij ’n keer op m’n schouder, met in z’n ene hand een 
vol dienblad en sprak in m’n oor: “Beetje rustig aan, Pietje”. 
Al het geld dat we verdienden ging naar de kroeg, we hebben er een 
complete uitzet achtergelaten.
In latere jaren verzetten wij onze bakens en gingen dan ook naar ’t Tun-
neke in Schijndel en zelfs naar De Cheval in Vorstenbosch (of all places). 
Maar altijd kwamen we terug in Rooi. En als Jan ons dan vriendelijk doch 
dwingend naar buiten had gewerkt, gingen we nog bij iemand “op de 
èèier”, zoals ze dat nu nog zeggen. Ben benieuwd, 3 maart is het te doen, 
compleet met dj’s en personeel van toen. Geeft het door………

Oeufs en cocotte au truffe
Dit is iets anders dan een gebakken ei, en omdat het nog steeds truf-
felseizoen is kunt u ze bij de groothandel of ’n bevriende groentespe-
cialist verkrijgen.
4 kleine porseleinen schaaltjes (cocottes)
4 scharreleieren
1/8 slagroom
1 kleine wintertruffel, 4 eetlepels jus de truffe

Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter de de schaaltjes. Kook de 
room met de jus de truffe in tot de helft, laat wat afkoelen. Schaaf ¾ 
van de truffel in de room, schenk een bodempje van dit mengsel in 
elk schaaltje en breek in elk een heel ei. Giet de rest van de room erbij, 
peper en zout erover en schaaf het laatste beetje truffel er op. Plaats 
8 tot 10 minuten in de oven. Eet met vers geroosterde brioche. Poeh, 
poeh…….

De laatste tijd is er veel te doen 
over koolhydraat-arme diëten. De 
ene rage heeft  zijn kont nog niet 
gekeerd of de volgende staat al-
weer klaar. Atkins, South Beach, 
dokter Frank en Cambridge zijn 
nog maar het topje van de kool-
hydraat-arme ijsberg. De ene met 
nog verbluffendere resultaten 
dan de ander, ook de prijskaart-
jes van de diverse dieetgoeroe´s 
lopen nogal uiteen. 

Door: Kim Rijkers

Wat ze allemaal gemeen heb-
ben is dat je stukken minder tot 
geen koolhydraten meer eet. Dus 
geen bordje spaghetti, geen bo-
terhammen en geen aardappels. 
In plaats daarvan eet je meer ei-
witten, waardoor je lichaam in 
staat van ketose komt. Je gaat 
dan dus vetten verbranden in 
plaats van de koolhydraten die je 
normaal gesproken zou eten. Een 

super oplossing om je bierbuikje, 
of je billen te laten  slinken, zou 
je zeggen. En dat het (tijdelijk) 
werkt hebben de diverse diëten 
ondertussen wel bewezen. Tien 
kilo, vijftien kilo, twintig kilo het 
is allemaal mogelijk.

Wat deze diëten ook gemeen 
hebben is dat het wéér een 
nieuw dieet is. Waarschijnlijk is 
het je met Sonja B., Montignac, 
het brooddieet en diverse  poe-
dertjes en shakejes ook gelukt 
om een paar kilo te verliezen…..
maar dan!! In de eerste paar jaar 
na het volgen van zo´n superso-
nisch dieet komt het erop aan. 
Want als de repen, poedertjes en 
zakken noten je neus uit komen, 
dan moet je laten zien dat je het 
ook zelf kunt!  De kans dat je na 
het volgen van zo’n super dieet 
sneller aankomt dan dat het er af 
ging is behoorlijk groot. 

Dit komt 
onder an-
dere door 
het feit dat 
door het 
volgen van 
een dieet, 
je wel ki-
lo’s verliest 
maar er 
geen blijvende verandering van 
je eetgedrag plaats vindt. Je ver-
liest dus wel je haren, maar niet 
je streken. Je trapt met beide 
benen in dezelfde valkuilen als 
voorheen, als je niet weet wat de 
reden is van die paar kilo extra. 
Hoe komt het dat je zo zwaar 
bent geworden, waar ging het 
mis en hoe ga je dat veranderen? 
Kijk dat noem ik nou eens een 
uitdaging. Als je die uitdaging 
met jezelf aangaat, dan versla je 
ieder dieet, zelfs als je gewoon 
blijft eten!!

Super die eet!!

Danscentrum van de Burgt: Move – Feel - Enjoy

Je leert gezellig dansen, je leert je 
vrij te bewegen. Ongedwongen 
genieten van muziek. Samen uit 
zijn en kennis maken met allerlei 
dansstijlen. Dat leer je dus in de 
wervelende wereld van Danscen-
trum Van de Burgt in Veghel, Uden 
en Schijndel.   Danscentrum Van 
de Burgt is helemaal geen school. 
Het is een trefpunt voor mensen 
die gezelligheid zoeken en op een 
leuke manier hun vrije tijd willen 
doorbrengen en…..die niet aan de 
kant willen blijven zitten.

Zo’n wekelijkse dansavond is 
enorm leuk en gezellig voor  vriend 
of vriendin, samen met je buren en 
kennissen of met je hele familie, 
of gewoon met de hele vrienden-

club. Kom het zelf ook eens erva-
ren en vind je draai leerzaam en 
gezond bij Danscentrum Van de 
Burgt!   Beweeg mee in het nieuwe 
seizoen. Kunt u al dansen?  Instro-
men is bij ons ook geen probleem, 
we zoeken samen met u naar een 
geschikt niveau.
Van Kidsswing tot Streetdance Hip 
Hop en van de romantische Wals 
tot alle top-40 hits; alle muziek-
soorten komen voorbij. Kortom, we 
krijgen de poppetjes weer aan het 
dansen. Wie weet krijg je de smaak 
te pakken en wil je door. Wedstrijd-
dansen is een optie! Wij zijn lid van 
de dansorganisaties zoals de regio 
BRADO en de landelijke NADB 
wedstrijdbond. Ook onze  dans-
school is rookvrij. Want dansen is 

het leukste uitje van de week! 

Nieuw dit seizoen
Dit seizoen starten we in Schijndel 
met stijldansen op zondagavond, 
locatie ‘de Vink’ in de wijk Hoeve-
braak. Dit seizoen hebben we een 
veel groter aanbod op het gebied van 
Kidsswing, Street-Dance / Hip Hop 
en solo dansen en stijldansen zo-
wel in Veghel, Uden als Schijndel. In 
Veghel hebben we behalve elke dag 
aanbod stijldansen en zumba nu ook 
extra aandacht voor de singles ofte-
wel alleengaanden met het program-
ma Dance moves solo en de stijldans 
anno 2012. We starten ook weer met 
salsa, kortom we hebben het lespro-
gramma dus flink uitgebreid. 

Gratis proefles en open huis
Als je zeker wilt zijn van een 
plaatsje bij een van onze gezellige 
danslessen en wil je de komende 
tijd swingend door, reserveer je 
plaats via onze website of kom dan 
naar ons open huis voor een gra-
tis proefles van 26 t/m zondag 29 
januari 2012. Kijk op onze website 
voor alle mogelijkheden. Gratis en-
tree, workshops, demonstraties en 
een kopje koffie.  
Het zou jammer zijn als er geen 
ruimte meer is want VOL = VOL, 
dus reserveringen via internet heb-
ben de voorrang, of je nu begint 
met dansen of opnieuw gaat dan-
sen. Voor meer info kijk op onze 
website www.vandeburgt.nl

advertorial

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

Nieuwe containers 
met meubelen 

zijn binnen

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Nergens 
goedkoper

Literair concert Guus Kuijer en het Elektra Trio

Op zondag 15 januari vond in Kasteel Henkenshage een literair concert plaats van Guus Kuijer en het Elektra Trio. 
Voor dit literair concert had Kuijer een gedicht van Damaso Alonso, een tijdgenoot van Lorca, vertaald:” Adonde va 
esa mujer “Waar gaat die vrouw heen”, dat hij zal voordragen. Omlijst door het Elektra Trio.
Ze zongen ook Europese volksliederen uit het begin van de twintigste eeuw. De aanwezigen zaten geboeid te luisteren 
en veel van hen namen na de voorstelling de moeite om een boek te laten signeren door de bekende schrijver.
De lezing werd georganiseerd door bibliotheek De Meierij, boekhandel ’t Paperas en het Roois Kultuur Kontakt. 

Foto: Cor van Oorschot
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voetbal Van ruilen komt bouwen….

2012 zal voor voetbalvereniging 
Rhode voor een groot gedeelte 
in het teken staan van de nieuw-
bouw van de kleedaccommodatie; 
een groot project waar veel geld, 

arbeid en medewerking voor no-
dig is. Het verenigingsleven is 
voor zeer grote mate afhankelijk 
van de bereidwilligheid van de le-
den, vrijwilligers en begunstigers, 
dat is bij Rhode niet anders. Om 
de kosten van de nieuwbouw in 
toom te kunnen houden worden 
diverse acties opgestart.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is 
de aftrap verricht om op enigszins 
ludieke wijze wat financiën in het 
laatje te krijgen. De eerste actie 
luidt "van ruilen komt bouwen" 
en is geïnspireerd door de jaarlijkse 
"paperclip" actie van radio 3FM 
tijdens Serious Request. 
3FM start traditioneel met een pa-
perclip en gaat deze ruilen tegen 
een waardevoller object, wat ook 
weer geruild wordt, enz enz..... op 
het einde van de ruilperiode had-
den zij 2 auto's en een set juwelen 
in het bezit..... wellicht zal het bij 

Rhode niet zo'n vaart lopen, maar 
wie weet waar de ouderwetse ruil-
handel naar kan leiden? 
Op de Rhode-clubdag, op zater-
dag 26 mei, zal hetgeen wat op 
dat moment in het bezit is geveild 
worden aan de hoogste bieder. Dit 
bedrag zal volledig ten gunste ko-
men van de nieuwbouw.
Het “startobject” is bij Rhode ech-
ter geen paperclip maar een echte 
authentieke Rhode-vaan. Wie in 
bezit wil komen van deze mooie 
vaan kan via een mailtje naar 
info@rhode.nl zijn/haar ruil voor-
stellen. Wie weet wordt er wel op 
de ruil ingegaan en ben jij de trotse 
bezitter van deze originele Rhode-
vaan, een echt collectors-item! 

Wat het volgende ruilobject gaat 
worden is nog een groot vraag-
teken, de voortgang van de ruil is 
wekelijks te volgen via de website 
van Rhode: www.rhode.nl

Rhode zondag tegen Berghem Sport
Voor Rhode 1 zit de winterstop er 
al weer op. Rhode is ingedeeld in 
een poule van 13 en dat betekent 
4 extra speelronden, zodat nu al 
weer de competitie hervat wordt. 
De overige elftallen kunnen nog 
even rustig aan doen, want voor 
hen begint de competitie pas op 
4 maart. De winter heeft het tot 
dusver nog af laten weten dus wie 
weet kan er zondag al weer ge-
voetbald worden.

In het najaar was het goed weer, 

zodat dat de competitie vlot is ver-
lopen en niets behoefde te worden 
afgelast. Rhode had na de klin-
kende overwinning tegen Erp een 
zwakke periode, maar in de laatste 
wedstrijd tegen Stiphout Vooruit 
liep het weer lekker. Ook in de be-
kerwedstrijd tegen Heeswijk (2-2) 
en de oefenwedstrijd tegen Best 
Vooruit (0-3 winst) werd er prima 
gespeeld. Hopelijk wordt deze vorm 
vast gehouden, want er is al meteen 
een pittig programma. De eerste te-
genstander is Berghem Sport, een  

goede ploeg, die favoriet DESO 
goed in het spoor is gebleven. Thuis 
verloor Rhode met 1-2, maar Berg-
hem was duidelijk de betere. De 
volgende tegenstander is dan Prin-
ses Irene, dat na een zwakke start, 
ook bovenin aansluiting heeft ge-
vonden. In de eerste ontmoeting 
was Irene de betere, maar ging heel 
erg slordig met de kansen om. Dat 
deed Rhode niet, de kansen die 
kwamen werden  optimaal benut, 
zodat Rhode toch de overwinning 
in de boeken kon laten schrijven.

Ollandia richt zich weer op voetbal
Na de diverse activiteiten begint 
het voetbal weer de bovenhand 
te krijgen, want voor de liefheb-
bers heeft de voetballoze periode 
lang genoeg geduurd. Hopelijk 
werkt ook het weer mee en kun-
nen de trainingen en wedstrijden 
normaal doorgang vinden.

Terwijl de meeste senioren pas op 
4 maart beginnen, m.u.v. Ollandia 

2 en 4 die al op 5 februari met een 
inhaalwedstrijd beginnen, begint 
de oudere jeugd zaterdag al weer 
met de competitie in de voorjaars-
reeksen en de jongere jeugd in de 
weer daarop. De oudste jeugd zal 
flink aan de bak moeten want ze 
zijn allemaal hoger ingedeeld. Na 
deze “stille” periode is het voor 
iedereen week het ritme pakken 
en zorgen dat ze klaar zijn voor de 

competitiehervatting. In het verle-
den is al gebleken dat vaak teams 
die voor de winter slecht draaiden 
in het voorjaar sterk terugkomen, 
maar ook ondersom gebeurt regel-
matig. Een goede voorbereiding is 
dus een belangrijke stap voor een 
goede 2de competitiehelft. In deze 
voorbereiding speelt Ollandia 1 
zondag een oefenwedstrijd in en 
tegen Schijndel.

Uitslagen SV Fortuna ‘67
31 december, Hilvarenbeek Oude-
jaarsloop georganiseerd door A.V. 
Achil '87
Mannen 5.000 m
Thijs Thielemans 18.22 

31 december, Middelrode Sylves-
terloop georganiseerd door WTC 
'T Goei Smoesje
MannenTrim 5.500 m
Ad C M van der Heijden 28.00
Peter Hellings 32.59
VrouwenTrim 16.500 m
Rikie Huyberts 1.23.10
MannenTrim 16.500 m
Eric van den Oetelaar 1.09.48
Jos van Uden 1.19.18 

31 december, Dishoek Tankloop 
georganiseerd door A.V. Dyna-
mica
MannenTrim 10.000 m
Luc Minderhoud 49.13 PR

8 januari, Boxmeer Oliebollen 
Omloop georganiseerd door BSV 
Olympia '18
Mannen 10.000 m
Jeffrey van Hout 42.05 (3e)
Mannen50 10.000 m
Jos van Uden 52.01

8 januari, Egmond halve marathon 
georganiseerd door Le Champion
De wedstrijd in Egmond is ieder 
jaar weer een groot succes en een 
prachtig evenement om aan deel 
te nemen. Een parcours van strand 
en duinen is zwaar, de weersom-
standigheden kunnen de wedstrijd 
nog zwaarder maken. Maar dit 
jaar waren de weergoden de atle-
ten goed gezind: de weeromstan-
digheden waren nooit eerder zo 
ideaal!! Na jaren van slecht weer, 
waardoor de wedstrijd zelfs een 
keer afgelast is, genoten de deel-
nemers dit jaar van een klein zon-
netje, wind in de rug en een breed, 
hard strand. Dit goede weer leidde 
ook tot goede resultaten! Piet van 
Engeland heeft een nieuw club-
record neergezet in de categorie 
Mannen65 op de halve marathon. 

Mannen45 Halve marathon
Eric van den Oetelaar 1.31.33 
Peter van Rooij 1.57.43 
Mannen50 Halve marathon
Rob van Nunen 1.47.22 
Mannen55 Halve marathon
Henry Wijffelaars 1.39.49 
Pierre Lardenois 1.51.14 
Mannen60 Halve marathon
Mari van Houtum 1.45.33 
Mannen65 Halve marathon
Piet van Engeland 2.21.08 CR
MannenTrim Halve marathon
Ad van der Heijden 1.43.10 
Martien Temmink 1.51.46 
Wim van Vugt 2.01.55 
Vrouwen50 Halve marathon
Tineke Mous 1.50.57 
Rikie Huyberts 1.50.40 
VrouwenTrim Halve marathon
Tineke van Boxmeer 2.08.50 
Isa van Heijningen 2.21.08 
MannenTrim 10.500 m
Wil Kremers 56.29 
Mary Hellings 59.07 
VrouwenTrim 10.500 m
Trees Minneboo 1.01.29 
Anja van der Heijden 1.02.24 
Roos Dortmans 1.02.43 
Annie de Koning 1.09.39 

15 januari, Eersel Smokkelaar 
Cross georganiseerd door D.E.S.
MeisjesPA 1.500 m
Eva de Vries 7.28 
MeisjesJC 2.200 m
Sanne van Lieshout 9.32 
MeisjesJB 3.600 m
Anne Gibbels 15.59 (2e)
Vrouwen korte cross 3.600 m
Irene van der Velden 18.52 
JongensJB 5.000 m
Marco Verbeek 23.02 (3e)
Vrouwen50 5.000 m
Antoinette van de Laar 23.22 (1e)
Rikie Huyberts 25.00 (2e)
Mannen55 8.600 m
Henry Wijffelaars 38.28 
Jos van Uden 43.56 
Mannen 11.100 m
Jeffrey van Hout 44.18 
Thijs Thielemans 44.19 

Vierde wedstrijd Open Rooise 
Trimcompetitie 

Aanstaande zondag, 22 januari, 
wordt de vierde wedstrijd van 
de Open Rooise Trimcompetitie 
gelopen. Deze competitie geor-
ganiseerd door SV Fortuna`67, 
staat open voor zowel leden als 
niet-leden van Fortuna`67. Het 
park Kienehoef vormt evenals 
andere jaren het mooie decor 
voor deze wedstrijd. Er kan wor-
den gestart voor een afstand van 
4,8 en van 8 km. Voor de jeugd 

zijn 2 aparte categorieën ge-
vormd van 0,9 en 1,8 km. 

De trimcompetitie bestaat uit vijf 
wedstrijden, die plaatsvinden op 
de 4e zondag van de maand. 
De eerste wedstrijd vond plaats 
in september, in december werd 
niet gelopen. De laatste wedstrijd 
is op 26 februari, waarna direct 
de prijsuitreiking per leeftijds-
categorie voor de gehele cyclus 

plaatsvindt. Bij de jeugd tellen 
dan de beste resultaten uit 3 
wedstrijden, bij de volwassenen 
uit 4 wedstrijden. 
De jeugd start om 10.30, de vol-
wassenen voor beide afstanden 
om 11.00 uur. Inschrijven kan ter 
plekke tot 15 minuten voor aan-
vang van de wedstrijd bij de kin-
derboerderij in Park Kienehoef. 
Inlichtingen: Tiny Aarts 0413-
478082 of www.fortuna67.nl 

hardlopen

Zondag 22 januari zijn wij geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

Kom dan naar Erp. Daar vindt u een van de modernste en meest complete showroom in 
de regio. Met een heel groot en divers aanbod, vindt u hier de haard die bij u past.

Onze openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00-17:30 uur, 
vrijdag 10:00-20:00 uur, zaterdag 10:00-16:00 uur
 
PS: Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.
Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

U wilt een haard in huis?

■ Hertog Janplein 28 
■ 5469 BJ Erp 
■ Tel. 0413 - 21 23 39 
■ Fax. 0413 - 21 20 60
■ www.verbruggenkachelserp.nl 
■ info@verbruggenkachelserp.nl

Kettingproblemen voor Stef en Jur

Stef en Jur reden afgelopen zater-
dag hun rondjes in Bakel. Jur be-
gon goed en was super snel weg. 

In de eerste bocht ging 
het mis. De Nederlands 
kampioen reed achter 
op Jur’s derieur.

De jonge renner trapte 
wel, maar zijn ketting 
lag eraf. Jur probeerde 
zijn ketting er weer op 
te leggen, maar dat 
lukte niet. Pa van Lierop 
moest snel komen om 
zijn manneke te helpen, 
dat lukte. Vlug kon hij 
weer vertrekken, maar 
wel met een achterstand 

van ongeveer 45 seconden. Het 
lukte Jur nog om terug te komen 
naar de 10e plaats. Net een beker 

te pakken!
 
Stef was ook goed weg met nog 
veertig andere coureurs. Maar 
ook Stef zat het niet mee in Bakel. 
Toen alle renners het smalle eerste 
strookje indoken was het een cou-
reur voor hem die  ten val kwam. 
Stef vloog daar vol over heen,. 
het duurde even voor hij weer op-
stond. Zijn ketting zat helemaal. 
Een toegestormde vader van een 
andere club hielp Stef weer over 
eind en maakte zijn fiets weer in 
orde, zodat Stef weer verder kon. 
Stef had veel pijn maar begon wel 
weer aan de wedstrijd met een 
grote achterstand. Uiteindelijk 
werd hij 26e.

wielersport

hardlopen
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biljarten Pieter Hulsen 
naar NK

Afgelopen weekend heeft René 
van hak het Nationale kampioen-
schap driebanden klein 1e klasse 
gespeeld in Hulst en is daar als ze-
vende geëindigd. Pieter Hulsen was 
afgereisd naar Nijmegen om ge 
gewestelijk finale driebanden klein 

hoofdklasse te gaan spelen. Na 4 
winstpartijen en een remise partij 
wist Pieter zich te plaatsen met een 
algemeen moyenne van 0,888 en 
een hoogste serie van 10 voor het 
Nederlands kampioenschap wat in 
Andijk gespeeld gaat worden.

zwemmen Bram Rooyakkers tweevoudig 
Brabants Kampioen

Tijdens de Brabantse Winter 
Kampioenschappen in zwembad 
De Stok in Roosendaal is Bram 
Rooyakkers Brabants Kampioen 
geworden op de 200m wissel-
slag in 3:05.04 (Clubrecord) en op 
de 100m vlinderslag in 1.36.10. 
Daarnaast behaalde Bas Gibbels 
een bronzen medaille op de 100m 
schoolslag in 1:23.29.

Ook de overige starts waren goed 
voor een mooie klassering:

Stijn van Aarle: 6e op de 100m 
rugslag in 1:32.60; Anne Gib-
bels: 7e op de 100m vrije slag in 
1:03.39 en 5e op de 100m school-
slag in 1:23.12; Bram Rooyakkers: 
4e op de 100m rugslag in 1:27.36 
en 100m schoolslag in 1:33.02 
(Clubrecord);

Ook nam er een estafette ploeg 
deel bestaande uit Luuk Sante-
goeds, Jannus van Dinther, Pas-
cal van Bakel en Bas Gibbels, zij 
behaalden een 5e plaats op de 
4x100m vrije slag in 4:43.54. Ko-
mende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de derde Competitie wedstrijd 
die wordt gehouden in het Golf-
bad in Oss, aanvang 13.00 uur.

Dames Argo makkelijk langs 
SBC2000

waterpolo

Afgelopen weekend ontvingen 
de waterpolodames van Argo het 
team SBC2000 uit Breda in het 
thuisbad in Best. Net als in de eer-
ste wedstrijd gingen ook in deze 
returnwedstrijd de 3 punten naar 
Argo. SBC2000 leek naar Best ge-
komen te zijn om het vooral ach-
terin dicht te houden. Vanaf het 
begin haalde de ploeg alle snelheid 
uit de wedstrijd en werd het een 
vrij statisch duel. Voor het publiek 
niet de meest fantastische wed-
strijd om te aanschouwen, maar 

voor de dames van Argo zeker 
ook niet de meest leuke wedstrijd 
om te spelen. Al vrij snel kwam 
Argo op voorsprong welke zij ge-
durende de gehele wedstrijd niet 
meer uit handen gaven. Een leuke 
bijkomstigheid van deze wedstrijd 
is dat Nicole van Boxtel met een 
mooi doelpunt haar seizoen bij 
Argo beëindigt vanwege een stage 
in het buitenland. De eindstand 
van Argo tegen SBC2000 was 6-1. 
Doelpunten zijn gemaakt door Ni-
cole van Boxtel, Josine Raaijma-

kers, Lotte van Schijndel, Liebeth 
van der Korst en Renske van den 
Burgt (2x)

B1 - T.R.B.-R.E.S  12-9
BCombi – Njord  1-9
C1 - Hellas-Glana 5-9
D2 - T.R.B.-R.E.S 6-4
Dames 1 - SBC-2000 6-1
Heren 1 - De Dokkelaers 5-5

Programma waterpolo
Zaterdag 18:15 uur: 
De Vennen - Dames 1 

Clubkampioenschappen TTV Attaquetafeltennis

Afgelopen weekend vonden de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen van TTV Attaque plaatst. Op 
vrijdagavond werd het dubbelspel 
bij de jeugd gespeeld waarna op 
zaterdag  de jeugd het enkelspel 
afwerkte en ook de senioren om 
de clubtitel konden strijden.

Op vrijdagavond waren het uitein-
delijk Maarten en Stefan Kerk  die 
na de poulefase tegenover Cliff van 
Driel en Tsic Hee Man stonden in 
de finale van het dubbelspel. De 

gebroeders Kerk waren met 2-1 te 
sterk. Het enkelspel werd door de 
jeugd op zaterdag gespeeld. De 
halve finales gingen tussen Cliff van 
Driel en Anne van de Sande en tus-
sen Stefan Kerk en Bram Marinus. 
Zowel Anne als Stefan speelden 
erg sterk en wonnen beide over-
tuigend. De finale werd een mooie 
partij waarin Stefan met 2-1 voor-
kwam maar Anne sterk terugkwam 
tot 2-2. In de beslissende vijfde 
game speelde Stefan erg sterk en 
wist hij de partij naar zich toe te 

trekken. Hiermee werd Stefan Kerk 
voor het tweede opeenvolgende 
jaar clubkampioen bij de jeugd.

De senioren startten op zaterdag 
met het dubbelspel. Menno van Os 
en Marcel Klaver waren duidelijk het 
sterkste koppel en zij werden dan 
ook overtuigend eerste. Op gepaste 
afstand volgden het koppel Henry 
van Casteren / Leon Huijberts. Na 
het dubbelspel begonnen de seni-
oren aan het enkelspel. Er werd in 
twee grote poules van tien gespeeld 
waarbij in iedere poule de eerste vier 
spelers doorgingen naar de kwartfi-
nales. Uiteindelijk waren het Marcel 
Klaver, Nico Stamps, Bram Schepens 
en Dirk Kastelijn die hun kwartfinale 
wisten te winnen en doorstroomden 
naar de halve finale. Marcel won 
overtuigend van Nico en ook Dirk 
speelde sterk en won van Bram. De 
finale ging dus tussen Marcel, die 
zijn clubtitel verdedigde, en Dirk. 
Beide waren, doordat zij naast de 
kwart- en halve finale ook alle pou-
lewedstrijden hadden gewonnen, 
nog ongeslagen. Het werd een fi-
nale waarin, ondanks twee games 
van 13-11, Marcel met 3-0 won. 
Hiermee verdedigde Marcel Klaver 
met succes zijn clubtitel en werd op-
nieuw clubkampioen.

Op bovenstaande foto staan de 
winnaars van het Roois Scholie-
rentoernooi. 

V.l.n.r. Thijs van der Vleuten, Joep Kuijpers, 
Dirk Schoo, Tsic Hee Man.

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 15 werden er hoge sco-
res behaald door Boskant (90), 
St.Joris (87), D’n Toel en de Beurs 
(84) en Jachtrust 80 punten. Korte 
partijen: Jan Sanders (Gin Keus) 
20 car. in 11 beurten (moy. 1,81), 
Harco van Acht (Jachtrust) 38 car. 
in 12 beurten (moy. 3,16), Ben van 
Genugten (Jachtrust) 32 car. in 12 
beurten (moy. 2,66), Noud Klerkx 
(Boskant) 20 car. in 13 beurten 
(moy. 1,53) en Hellen van de Rijt 
(St.Joris) 22 car. in 14 beurten 
(moy. 1,57).

Uitslagen: 
Boskant – Wellie Winne Welles 90-
50, Kofferen – Oud Rooi 69-71, ’t 
Straotje – Gouden Leeuw 69-71, 
D’n Toel – Gin Keus 84-56, Dorps-

herberg – St.Joris 53-87, Jacht-
rust – Wapen van eerschot 80-60, 
Beurs – ’t Pumpke 84-56.

Stand: 
1 St.Joris  1162, 
2 Beurs 1160, 
3 Boskant 1096, 
4 Jachtrust 1077, 
5 Gin Keus 1069,
6 Wapen van Eerschot 
  ’t Straotje 1045,
8 Gouden Leeuw 1033, 
9 D’n Toel 1026, 
10 Oud Rooi 1023, 
11 Wellie Winne Welles 1013, 
12 Dorpsherberg 1011, 
13 Kofferen 1008, 
14 ’t Pumpke 917.

Mark Verhoeven wint driebanden-
toernooi Oud Rooij

Donderdag voor kerst 2011 is het 
“Café Oud Rooij driebanden Kerst-
toernooi” tot zijn einde gekomen 
met twee schitterende finalewed-
strijden. Het toernooi dat voor de 
eerste keer werd gespeeld kan on-
danks de wat tegenvallende deel-
name terugkijken op een geslaagd 
en bovenal gezellig en sportief 
verloop. De uiteindelijke winnaars 
maar ook de overige deelnemers 
waren dan ook zeer tevreden.

Als overtuigende winnaar kwam 
Mark Verhoeven uit de finale om de 
eerste en tweede plaats. Deze finale 
werd verloren door Jan van Gorkum. 
De finale om de derde en vierde 
plaats werd een prooi voor Jan van 
den Bosch die ook de prijs voor de 
langste serie mee nam. Joke van 
Roosmalen sloot het door hem sterk 
gespeelde toernooi af op de vierde 
plaats maar stak toch nog de prijs 
voor de kortste partij in zijn zak.

Handboogvereniging Ontspanning
De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Albert Ofwegen 
met een score van 221. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 220, Jan 
van Erp 212, Leo van Breugel en 
Jan Gordijn 203, Ad Hastenberg 
184, Ron Spijker 179, Jan Lathou-
wers 159 en Jan Habraken 141.

Op dinsdag avond heeft het zestal 
van Ontspanning de tweede com-
petitiewedstrijd van de 25 meter 1 
pijl geschoten. De scores waren: 
Jan van Bergen 235, William Huy-
berts 223, Piet van den Berg 221, 
Martie Verhoeven 207, John van 
Mulukom 206, Antoon Vervoort 
192 en Jos van den Berg 126. Met 
een totaalscore van 1092 wist het 
team de eerste plaats te halen.
Op vrijdagavond hebben de seni-

oren een Face-to-face geschoten. 
De winnaar was William Huyberts. 
De verdere uitslag: 2. Koen Harpe-
rink, 3. Jan Gordijn, 4. Antoon Ver-
voort, 5. Jos van de Veer, 6. Frans 
van de Braak en 7. Jan van Erp.
De jeugd van Ontspanning heeft op 
vrijdagavond ook de tweede com-
petitiewedstrijd geschoten. De sco-
res waren: Sjef van den Berg 246, 
Piet van den Berg 218, Dione Mesu 
207 (PR), Floris Mesu 206 (PR), 
Martijn de Kok 161 (PR), Daan 
Martens 121 en Remco Boleij 98.
Sjef van den Berg heeft op zaterdag 
in Baarschot de indoor interland 
Nederland-Belgie  geschoten in het 
juniorenteam. Het team bestond 
uit Sjef, Rick v.d. Oever (Concor-
dia) en Jesher Appels (Almere). Het 
juniorenteam wist alle wedstrijden 
van de Belgen te winnen, zodat de 
eindstand 15 – 0 werd.

handboogschieten

Bram Rooyakkers Bas Gibbels
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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” 

10 februari
Vanaf 22.00 uur

Django Wagner

Entree: €7,50
Kaartverkoop via website 

www.oudrooy.nl of aan de bar

W.S.V. Ejos schenkt aan 
“Villa Pardoes”

wandelen

Afgelopen weekend 14 en 15 ja-
nuari zijn wij, W.S.V. Ejos, naar de 
Efteling geweest om daar ons  ju-
bileumjaar op een mooie wijze af 
te sluiten. Een deel van onze op-
brengst van het oud papier schon-
ken we aan Villa Pardoes.

Na het uitzwaaien van de ouders 
vertrokken we ’s morgens om 
09.30 uur naar Kaatsheuvel. Snel 
naar het hotel en op naar het park! 
De grotere kinderen gingen zelf 
het park rond. De kleintjes onder 
begeleiding. Tot 18.15 uur was het 
dikke pret. We gingen naar het ho-
tel. Opeens kwam daar de sprook-
jeskok zomaar uit het park gelopen 
om toetjes voor ons te maken. Om 
22:15 uur ging iedereen moe maar 
voldaan naar bed. Morgen weer 
een nieuwe dag!

Na een heerlijk ontbijt hadden we 
om half 12.30 uur een afspraak 
met de heer Jan Ligtelijn van Villa 
Pardoes. Dhr. Ligtelijn legde ons 
uit wat het werk van Villa Pardoes 
allemaal inhoud. (Villa Pardoes is 
een vakantieverblijf voor ernstig, 
mogelijk levensbedreigend zieke 
kinderen in Kaatsheuvel. Een gratis 
week vakantie voor het hele gezin. 
Even geen doctoren, geen witte 
jassen, maar plezier maken met 
het hele gezin! In Villa Pardoes, 
daar vergeten ze álles!) 
Na de uitleg hadden we een mooie 
gelegenheid om een gedeelte van 
de opbrengst van het oud-papier 
dit jaar te schenken aan “VILLA 
PARDOES”. Dhr. Ligtelijn nam de 
schenking in ontvangst, hij was 
hier zichtbaar blij mee. 
Na dit bijzondere treffen, zijn we 

met de kinderen weer het park in-
gegaan. De zon liet zich veelvuldig 
zien en het was dan ook heerlijk 
toeven in het park. Nog een laatste 
verrassing voor iedereen,  om vier 
uur met z’n allen naar de musical 
“Droomvlucht”. 
Na de musical nog even wat eten, 
en toen weer terug naar Rooi. De 
ouders stonden er te wachten. Het 
was een “wereld vol wonderen” die 
we niet snel zullen vergeten.

Misschien zijn er nog kinderen die 
het leuk vinden om bij onze wan-
delclub te komen, kijk dan ook 
eens op onze site www.wsv-ejos.tk 
voor een fotoverslag van dit mooie 
uitstapje en voor meer informatie 
over EJOS. We kunnen terugkijken 
op een geslaagd jubileumjaar, op 
naar de 50. 

‘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
De Pastorie in Sint-
Oedenrode staat be-
kend als een uitste-
kende brasserie met 
terras. Een gewaar-
deerde culinaire ont-

moetingsplaats maar ook een rustieke 
stop in vele fietstochten die er langs-
komen en beginnen. De eeuwenoude 
pastorie huisvest ook De Pastorie 
exclusieve damesmode. Zij beheren 
een collectie van topmerken met in-
ternationale allure. Aan de overzijde 
is het filiaal met luxe schoenen en 
accessoires om nieuwe garderobes te 
completeren.
De Pastorie stelt voor de winnaars 
graag de volgende prijzen ter beschik-
king: cadeaubonnen t.w.v. €50-, €25- 
en €15-. 
Sportvragen: deze week Cycling
Elke week brengen we een leuke 
sport onder de aandacht.

Vraag 1. 
Welke berg in de Tour de France 
wordt ook wel de Nederlandse berg 
genoemd?
a. Col du Tourmalet
b. Alpe d’Huez
c. Col du bisque d’homard
d. Plateau d’Aubergines

Vraag 2. 
Welke wielrenner heeft in 2011 de 
Ronde van Rooi gewonnen?
a. Eddy van IJzendoorn
b. Thomas Rabou
c. Jeroen Boelen
d. Wouter van Roosmalen

Vraag 3.
Welke Nederlander won als eerste de 
Tour de France?
a. Jan Janssen 
b. Joop Zoetemelk
c. Michael Boogerd
d. Steven Rooks

Vraag 4.
Wat is een peloton?
a. De kopgroep
b. De achterblijvers
c. Franse term voor een bezemwagen
d. Grote groep wielrenners achter de 
kopgroep

Vraag 5. 
Wat betekent het wanneer een wiel-
renner ‘volle bak’ aan het fietsen is?
a. De wielrenner moet naar het toilet 
voor een grote boodschap
b. De wielrenner rijdt met een bakfiets
c. De wielrenner is zo hard aan het 
fietsen als hij kan
d. De wielrenner rijdt in een hogere 
versnelling

Vul je antwoorden in op: www.
SportsAndFriends.nl/aktie en maak 
kans op de beschikbaar gestelde prij-
zen.
Mede mogelijk gemaakt door:
* DeMooiRooiKrant 
  (Sint-Oedenrode)  
* Wilkin Sports (Tilburg) 
* Brasserie De Pastorie
  (Sint-Oedenrode) 
* ComfortZones Running 
  (Sint-Oedenrode)

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlsbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

De meest complete woonwinkel van Nederland

Sloophouten meubels,
Stoelen, verlichting,

Tafels.
Alles uit voorraad leverbaar

De mooiste boerentafels en kloostertafels
uit voorraad leverbaar.

Kom een dagje genieten
in een van de mooiste

showrooms
van Nederland.

6000 m²
En laat u inspireren door

de vele stijlen
die wij u aanbieden.

-10%

-15%

-20%

-25% -30%

Nieuwe collectie bij Guntlisbegen, Rustical.
Een schiterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.

Hieronder een paar voorbeelden van deze collectie.
Nieuw
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Jasper van de Oetelaar 1e op 
Dutch Open Espoir

Het was een zeer zwaar toernooi 
met maar liefst 1800 deelnemers 
uit geheel Europa. Als je dan net 
als Jasper, voor de 1e keer star-
tend in de klasse -66kg,  na al je 
partijen op de hoogste trede van 
het schavot mag gaan staan wil dit 
zeggen dat je fantastisch gewerkt 
en alles hebt overwonnen. Kwam 
hij dan nooit in de problemen? Ja-
wel, maar de kleine schoonheids-
foutjes waren dan ook zo klein dat 
zijn tegenstanders er geen voor-

deel uit wisten te behalen. 

In het geweld van Jasper hadden 
we op zaterdag meerdere ander ju-
doka’s op de tatami staan. Voor Gijs 
Packbiers pakte het Braziliaans wed-
strijdsysteem zeer ongunstig uit. Als 
je verliest lig je er meteen uit of je te-
genstander moet tot in de halve fina-
les komen en dat was bij Gijs niet het 
geval. Zijn broer Bart had een beetje 
meer geluk. Bart verloor weliswaar, 
maar zijn tegenstander kwam in de 
halve finale. Hij wist zijn 2e partij zeer 
snel met ippon te winnen, maar zijn 
3e partij ging helaas verloren.
Nick van Schijndel wist met subliem 
judo 4 partijen te winnen en hij mocht 
zich opmaken voor de finale. Het 
werd een harde en spannende strijd, 
maar helaas voor Nick moest hij het 
onderspit delven. Toch mooi 2e.
Ryan Lo-A-Njoe traint ook overdag 
op de St-Joris school en dat werpt 
zijn vruchten af. Ryan won zijn eerste 
partij met ippon. Zijn 2e partij verloor 
hij uiteindelijk van de uiteindelijke 
winnaar. Ryan mocht dus in de her-
kansing. In de herkansing kwamen 

de partijen snel achter elkaar en dat 
maakte het lastig. Met steeds een 
fantastische observatie van zijn ko-
mende tegenstander, die zijn vader 
vanaf de tribune gemaakt had, ging 
hij vastberaden te werk en won ver-
volgens 4 partijen met ippon. Met 
deze partijen kwam hij alsnog op het 
podium met een mooie 3e plek.
’s Zondags was het aan Martijn van 
Dalen en Tom Meulensteen om hun 
krachten te meten. Voor Martijn, met 
gebroken teen, was er niet veel lol 
te beleven. Hij verloor zijn partij en 
kwam niet meer terug. Voor Tom la-
gen de verwachtingen hoog. Helaas 
verloor hij zijn 2e partij en moest ook 
hij wachten. Uiteindelijk mocht hij 
alsnog in de herkansing. Hier wist hij 
de draad weer op te pikken en won 2 
partijen. Hij kwam nu toch wel weer 
erg dicht bij het podium. Helaas voor 
Tom was de judoka uit Litouwen, die 
hem vorige week in Antwerpen ook 
al van de winst af hield, nu ook weer 
een maatje te groot.  Al met al een 
fantastisch judoweekeinde. Jasper, 
Nick en Ryan nogmaals van harte ge-
feliciteerd. 

Concordia kijkt tevreden terughandboogschieten

24 Doelen vormden afgelopen zater-
dag en zondag een uitdaging voor 

meer dan zestig handboogschutters 
uit Nederland, België en Duitsland. 
Ze deden allemaal mee aan de Win-
terveldwedstrijd van HV Concordia 
aan de Boskantseweg. Tientallen 
vrijwilligers haalden alles uit de kast 
om er een mooi toernooi van te ma-
ken. Daar slaagden ze glansrijk in.

Op vrijdagavond druppelden de eer-
ste deelnemers al binnen. Traditie-
getrouw bleven de meeste schutters 
overnachten in hun caravan. Maar 
natuurlijk niet voordat er samen ge-
zellig een biertje wordt gedronken. 

“Wat kunnen die Belgen bier drin-
ken”, lacht Twan Gevers. “Het mooi-
ste is dat ze de volgende dag nog 
goed staan te schieten ook!” Twan 
is zelf ook schutter, maar doet deze 
dagen niet mee. Hij zit tenslotte mee 
in de organisatie. “Wat een weer he! 
Daar boffen we mee. We leven als 
een god in Frankrijk vandaag. Het 
parcours hebben we nu iets minder 
moeilijk gemaakt, maar sommigen 
zijn er toch nog ingestonken bij een 
paar doelen. Dan zagen ze een groot 
blazoen aan voor een kleine, of an-
dersom. Dat is altijd leuk om te zien.”

budo

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

BV Rooi wint opnieuwbasketbal

Afgelopen vrijdag moesten de man-
nen van Erik Schuring aantreden 
tegen Tantalus (Eindhoven). Rooi 
startte net als Tantalus fel aan de 
wedstrijd, zodat het gelijk opging in 
het eerste kwart. Het tweede kwart 
speelde Rooi met veel plezier en nu 
was Bram Kandelaars wederom ook 
niet te stoppen onder de borden. Rob 
van Boekel pakte ook goede scores.

Zo kon Rooi het derde kwart met 12 
punten voorsprong beginnen. Met 
name Daniel speelde deze wedstrijd 
goed, met veel mooie no look passes 
verwende hij het publiek ook met re-
gelmaat. Lars van de Velde liet ook 
van zich horen. Met veel rebounds 
en werklust wist hij tot goede scores 
te komen zodat Tantalus niet terug 
kon komen. Het vierde kwart liet 

Rooi de teugels een beetje vieren en 
kwam Tantalus terug tot 9 punten. 
Alleen had Jan van de Wiel geen 
zin mee te werken aan een come-
back van Tantalus en gooide hij met 
2 driepunters op rij de wedstrijd op 
slot. De eindstand werd bepaald 
door een verre driepunter van good 
old Patrick Bellemakers. 74-89.

Moniek van Gastel wint 
overall-prijs

paardensport

Afgelopen weekend zijn onze springruiters te gast ge-
weest in de Mortel. Het jaarlijks terugkerende Winter-
festijn levert altijd weer spannende strijd op, omdat per 
klasse de beste combinatie over twee dagen, een extra 
prijs verdient. Dit jaar ging die Overall-prijs naar Moniek 
van Gastel die in de klasse B, op beiden dagen, de 4e 
plaats wist te pakken met Vanitha Z. De 2e plaats was 
voor Mandy Jansen met Jansen&Jansen en de 6e plaats 
voor Judith van den Nieuwenhuijzen met Cascin.

In de klasse L verscheen Suzan van Gastel in de piste met 
Biesielottie en pakte de 5e plaats. In de klasse M wist Suzan 
beslag te leggen op zowel de 2e als 3e prijs met respectie-
velijk Zuberlina en Anna H.
Voor afvaardiging van de grote springruiters naar de Bra-
bantse Kampioenschappen zorgen: Moniek van Gastel, 
Marjan van Hooft, Judith van den Nieuwenhuijzen, Eline 
Peters, Martijn van Stiphout,Thom van Dijck, André van 
Hooft, Juliet Bosshardt, Annette van Engeland, Monique 
Gevers en Suzan van Gastel met maar liefst vijf paarden. 
Van de pony springruiters zijn nog afgevaardigd: Sidney 
Renders en Eveline Hazenberg.

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

“Is dit NU Oda?”
Het is een eigentijds verhaal 

over de oude legende van Oda.
’t Roois Theater plaatst hiermee de 
geschiedenis van Sint-Oedenrode in 

een nieuw perspectief.

Op zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 
zijn de voorstellingen in 

Cultureel Centrum Mariëndael. 
Aanvang 20.15 uur. 

Entree € 6,-

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Evenementenfoto’s? 
kijk op www.mooirooi.nl
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Voetbal

Rhode

Uitslagen jeugd za 14/1
Rhode F4-Boekel Sport F4 (beker)  4-0

Programma 22 jan.
Berghem Sport-Rhode      14:30 uur
Dames-Ollandia              10:00 uur

Programma jeugd za 21/1
Rhode A1  vrij
Rhode A2-Zwaluw A2  a14:30u
Reeshof B1-Rhode b1  v13:00u
Bavos B1-Rhode B2  v13:15u 
Rhode B3-Blauw Geel B7  a14:30u
Reeshof C1-Rhode c1  v11:15u
Rhode C2-Irenen c1  a12:45u
Blauw Geel c5-Rhode C3  v12:00 
Rhode C4-Schijndel C4  a12:45u
DVG C3-Rhode C5  v12.00u
Reeshof D1-Rhode D1 v10:00U
overige D-pupillen is het programma 
nog niet bekend. 
Rhode F6-Brandevoort F3  a13:00u
(beker)
Rhode F9-Brandevoort F4  a13:00u
(beker)
Alle E-, F- en mini-pupillen: Filmoch-
tend aanvang 10:00u
 

Ollandia

Programma senioren zo 22/1
Schijndel/VITAM 2-Ollandia 1 aan-
vangstijd zie www.ollandia.nl.

Programma jeugd woe 18/1: 
Ollandia B1-Nijnsel B1   afgelast.
za 21/1: 
Ollandia B1-Blauw Geel’38/OW B3  14.30u
Stiphout Vooruit C2-Ollandia C1 v:11.15u
Ollandia D1-Mierlohout D4G   12.00u
Ollandia E1-Nijnsel E1   10.30u

VV Nijnsel

Programma senioren 22 januari
WHV 1-Nijnsel 1 12.00u
WHV 2-Nijnsel 2  11.00u
Eindhoven Da2-Nijnsel Da2  12.00u
Nederwetten Da1-Nijnsel Da3  11.00u

Uitslagen 14/1:
Vorst. Boys A1-Nijnsel A1  1-7
Nijnsel A2-Spoord. Boys A2  14-0
Odiliapeel B1-Nijnsel B1  2-0
Odiliapeel C1-Nijnsel C1  11-0
Nijnsel D1-Odiliapeel D1  11-2
Nijnsel D2-Odiliapeel D2  13-2
Nijnsel E1-VOW E1  8-7
Nijnsel E2 –UDI’19/BB E10  3-3
Spoord.Boys F2-Nijnsel F1  0-4
Spoord.Boys F3-Nijnsel F2  8-1

Programma jeugd 21/1:
Nijnsel A1-Mariahout A1  14.30u
Nijnsel A2  vrij
SCMH B1-Nijnsel B1  14.30u 
Estria MB-Nijnsel MB  14.30u
Nijnsel C1-Schijndel/VITAM C3  13.00u
Nijnsel D1-BlauwGeel’38 D3  11.30u
MULO D5-Nijnsel D2  11.15u

OllandiaE1-NijnselE1  10.30u
Nijnsel E2-OirschotVooruit E3  10.00u
Nijnsel F1-Bruheze F1  10.00u
OirschotVooruit F5-Nijnsel F2  09.00u 

VV Boskant
 
Programma senioren zo 22/1:
WEC 2-Boskant 2  11.00u.
WEC 1-Boskant1  13.00u.

Uitslagen jeugd za 14/1:
Baardwijk A1–Boskant A1  3–2
SBC B3–Boskant B1  3-2
SBC D2–Boskant D1  2-2
SBC D3–Boskant D2  9 – 1

Programma za 21/1:
Mierlohout A2 – Boskant A1  v.13.00
Boskant B1 – Boxtel B2  a14.30u
Boskant C1 – Boekel Sport C2 a13.00u
Boskant D1 – Rhode D3G  a11.30u
Boekel Sport D3G – Boskant D2  a11.45u
Boskant E1 – Schijndel E4  a10.30u
Boskant E2 – Schijndel E6G  a10.30u
Schijndel F7 – Boskant F1  a10.15u

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

 

Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 11/1:
1 Dms. R.v.Hoof - N.Philipsen 62,08 % 
2 Mevr. A.v.d.Velden - Hr. L.v.Uffelen 
60,00 % 3 Hrn H.v.Genugten - H.v.Erp 
56,67 % 4 Echtpr. v.d.Vleuten 55,00 %.

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 11/1: 
A lijn: 1.Piet Huiberts-Coen Meuwissen 
66.04 % 2. Conny v.d.Nieuwenhuizen- 
Ria v Zon 58.65 % 3. Joop en Mari-
anne Muller 56.56 % 4. Peter Sche-
pers- Liesbeth Bekkers 54.69 % B Lijn 
:1. Ad v.d. Brand- Leny Wijn 59.79 % 
2. Bert Foolen- Martien Vos 58.96 % 
3. Bert en Joke v.d.Laak 50.63 % 5. 
Marie-Catrien Wielens- Jan v.d.Velden 
47.92 %. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 11/1: 
A-lijn: 1. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 58,33 2. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 56,25 3. Dirk Gillissen & 
Ton Soons 55,90 4. Theo Janssen & 
Robert Janssen 53,82 B-lijn: 1. Heleen 
Voets & Ineke Wijtzes 64,24 2.Ma-
rijke van den Berk & Francine de Ko-
ning 61,46 3. Nettie Hulsen & Jeanne 
Verberk 60,42 4. Lia van Ham & Leny 
Kremers 60,07 C-lijn 1. Jan Verbunt 
& Christ Verhoeven 63,75 2. Marcel 
Janse & Willy Swinkels    61,67 3. Ma-
rijn van de Akker & Evert Vugs 56,67 
4. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 53,33

Bridgeclub ‘t Koffertje

Uitslag 16/1:
A lijn: 1. Cees Laas & Sjef van Rooij 
67,50%, 2. Willem Pieters & Harry van 
Rijbroek 61,25%, 3. Tiny van der Steen 
& Lies Vissers 59,17%, 4. Nicole van 
de Berg & Theo van Geffen 52,08%. 
B lijn: 1. Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 62,50%. 2. Herman Pauw & 
Lenie van de Wall 58,75%, 3. An van 
Genugten & Wil van Gerwen 55,00%, 
4. Joke Schröder & Nelly Steenbakkers 
53,75%. C lijn: 1. Rietje Donker & Nel-
ly van Zon 61,67%. 2. An van Erp & 
Harry van Genugten 60,00%, 3. Bertha 
van de Laar & Annie Latijnhouwers 
58,33%, 4. Corrie Dortmans & An van 
der Vleuten 52,50%. D lijn: 1. Annie 
van Acht & Lena van Acht 59,03%, 2. 
Mieke van Schijndel & Eugenie Vaessen 
58,75%, 3. Rina van der Hurk & Cisca 
Scheepens 53,47%, 4. Lies Aalders & 
Diny van Oorschodt 51,11%.  

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 Concordia/Boskant 

Uitslagen 14/1:
Boskant F1 – De Korfrakkers F3 2-1
Boskant D1 – OVC ’63 D1 15-4
Boskant B1 – Spoordonkse Girls B1 7-4
Uitslagen 15/1:
Concordia/Boskant 1 – Oranje Wit 1 22-8
Conc/Boskant 2 – De Kangeroe 2 23-9
Concordia/Boskant 3 – ODIO 2 7-7

Programma 21/1:
Corridor B1 – Boskant B1 10.50u

Be Quick E2 – Boskant E1 11.00u
Concordia B2 – Boskant B2 11.00u
Concordia F1 – Boskant F1 13.00u
Emos D2 – Boskant D1 14.15u
Programma 22/1:
Emos 2 – Concordia/Boskant 3 11.15u
DOT 2 – Concordia/Boskant 2 11.45u
DSV 1 – Concordia/Boskant 1 14.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Altior 5 7-4
De Eendracht 2-Nijnsel 2  9-4
Nijnsel B1-Klimroos B1  7-11
Nijnsel C1-SCMH C1  8-3
Flamingo’s D2- Nijnsel D1  2-3
Programma Woe 18/1:
Olympia 4- Nijnsel 2  v17.30u
Za 21/2:
Vessem B1- Nijnsel B1  v09.45u
Avanti C1- Nijnsel C1  v10.45u
Emos C2 - Nijnsel D1  v13.00u
Nijnsel D1 – Jes D2  v16.15u
Nijnsel E1 – Celeritas E2  v12.15u

KV Concordia jeugd

Uitslagen:
Rosolo B1-Concordia B1  2-4 
Flash B1-Concordia B2  6-0 
SCMH D1-Concordia D1  0-11
Boskant E1-Concordia E1  3-1 
Celeritas F1-Concordia F1  0-5
Concordia W1-Avanti W1  0-13
Programma za 21/1:
Concordia B1-De Peelkorf B1 a. 12.00u. 
Concordia B2-Boskant B2  a. 11.00u. 
Concordia D1-Tovido D1  a. 16.00u. 
Concordia D2-Tovido D3  a. 15.00u. 
Concordia E1-Altior E2  a. 14.00u. 
Concordia F1-Boskant F1  a. 13.00u.
Flash W1-Concordia W1  v. 10.00u.

KV Odisco

Uitslagen Ma 9/1:  
Odisco 2 - Corridor 5  6 - 5
Za 14/1:
De Korfrakkers B2 - Odisco B1    9 - 8
Odisco E1 -  Spoordonkse Girls 1 – 2                                
Zo 15/1:
Eurogirls 1 -  Odisco 1                    9 – 7 
Programma za 21/1:    
Odisco B1 -   JES B2   10.00 uur
Altior D2  -  Odisco D1         10.30 uur
Corridor E1  -  Odisco E1      12.40 uur
Zo 22/1:  
Odisco 1 - ZSV 1                 19.30 uur
Ma 25/1:
Alico 2 -  Odisco 2               20.00 uur

basketbal

BV Rooi
Zo 22/1:
BV Rooi H2 - BC Best H1 16.45u 
BV Rooi H1 - Tracks Parkstad H1 18.30u 

bridgen

Concordia/Boskant wint 
overtuigend met 22-8

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

Concordia/Boskant begon sterk 
aan de wedstrijd. Na twee mi-
nuten spelen stond er al een 2-0 
voorsprong op het scorebord. Met 
een mooi schot van afstand werd 
hier 3-0 van gemaakt. Oranje Wit 
leek na even aan de rem te trek-
ken door een slimme strafworp te 
benutten 3-1. 

Concordia/Boskant zat goed in 
de wedstrijd en er werd goed ge-
combineerd. In tien minuten tijd 
wisten de dames uit te lopen naar 
een 10-1 voorsprong. Oranje Wit 
wist met het benutten van een 
vrijeworp de doelpuntenregen 
van Concordia/Boskant even te 
stoppen. Met een afstandschot en 
een vrijeworp werd de voorsprong 
nog vergroot tot 12-2 maar hierna 
leek de aandacht bij de dames van 
Concordia/Boskant even wat te 
verslappen. Het tempo werd wat 
rustiger waardoor Oranje Wit nog 
twee keer wist te scoren voor de 
rust 12-4. Direct na rust liet Con-
cordia/Boskant zien dat ze on-
verstoorbaar door wilde gaan, na 
twee minuten spelen stond het al-
weer 14-4. Toch werd hierna het 
tempo weer wat minder en kreeg 
Oranje Wit ook de kans om mee 
te spelen. Zo vielen de doelpun-
ten even om en om maar bij een 
17-7 stand leken de dames van 
Concordia/Boskant de draad weer 
op te pakken. In vijf minuten tijd 
werd er weer voor een ruime voor-
sprong van 21-7 gezorgd. Beide 
teams wisten in de laatste minuten 

nog een keer te scoren waardoor 
de wedstrijd eindigde in 22-8. Een 
keurige overwinning voor Concor-
dia/Boskant. Nu is het zaak om 

deze vorm vast te houden om zo 
volgende week ook van DSV te 
kunnen winnen die één plek boven 
Concordia/Boskant staan.

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

RUIMTE GEZOCHT 
In de eerste week van maart verwacht ik mijn nieuwe verkoopwagen.  
Hiervoor zoek ik een schone afsluitbare ruimte met een inrijdhoogte 
van minimaal 3.30 meter. Het dient een afgezonderde ruimte te zijn, 
die niet gedeeld wordt met anderen.  
Minimale lengte van de ruimte is 6 meter, 
de minimale breedte is 3.50 meter 

Heeft u ruimte beschikbaar, neemt u dan contact met mij op.  
Tel. 06-51015013 vraag naar Peter van Hintum
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Zaalhockeyweekend MHC 
Rooi heren 1

hockey

Afgelopen weekend stond voor Rooi Heren 1 de eer-
ste en tweede speelronde op het programma, voor de 
zaalcompetitie in de topklasse.

Op zaterdag moest het team het in de eerste wedstrijd 
opnemen tegen Eindhoven Heren 1. Door onnodige 
wedstrijdspanning keek de Rooise ploeg al snel tegen 
een 3-0 achterstand aan. Bekomen van de schrik wist 
de ploeg zich echter terug te knokken in de wedstrijd 
en wist het een 5-5 gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Vervolgens stond de wedstrijd tegen Den Bosch Heren 
1 op het programma. Ook nu keek Rooi Heren 1 al snel 
tegen een ruime achterstand aan. De ploeg had geen 
antwoord op de handigheid van de Bossche hockeyers. 
Toch was het verschil maar 1 doelpunt bij de rust, 5-4 
in het voordeel van Den Bosch. In de tweede helft wist 
de ploeg uit de hoofdklasse, het duel toch naar zich toe 
te trekken en bepaalde het de eindstand op 8-5.
Op zondag nam de ploeg het voor de eerste keer op 
tegen Push Heren 1 uit Breda. Rooi startte met veel 
druk op de helft van de tegenstander maar Push wist 
hier goed mee om te gaan en kwam al snel op voor-
sprong. Rooi kwam niet in de wedstrijd en Push wist de 
score verder uit te bouwen. Ondanks meerdere straf-
corners lukt het de Rooise ploeg niet om dichterbij te 
komen, waardoor de eindstand op 6-1 in het voordeel 
van Push werd bepaald. 
De tweede wedstrijd op zondag was wederom tegen 
Den Bosch Heren 1. Geleerd van de wedstrijd op zater-
dag, begon Rooi wat terughoudend aan de wedstrijd. 
Deze tactiek leverde meteen succes op want al snel 
kwam het op een 3-1 voorsprong. Na de rust kon de 
Rooise ploeg echter niet door drukken en was het de 
handigheid van Den Bosch die ervoor zorgde dat het 
duel in een 3-3 gelijkspel eindigde. Maar toch een knap 
resultaat tegen een ploeg die buiten in de hoofdklasse 
speelt.
Na 4 wedstrijden heeft Rooi Heren 1 nu 2 punten en 
staat het momenteel laatste in de poule. Aankomende 
zaterdag, 21 januari, moet de ploeg het wederom op-
nemen tegen Push Heren 1 en Eindhoven Heren 1. Het 
zal dan twee keer moeten winnen om in ieder geval de 
degradatiepoule te ontlopen. Deze wedstrijden worden 
gespeeld in het indoorsportcentrum in Eindhoven.

Zie voor meer informatie 
www.mhcsint-oedenrode.nl. 

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Voeding met gezond verstand

Boerenkool
1 kilo. 1,49

Kipsaté met of 
zonder stokjes
Per zakje 1,99

Maaltijd loempia
Extra groot!
2 stuks. 3,59

Soep
balletjes
1 kilo. 5,95

Belgische 
frites
1 kilo. 1,89

Kleintje 
bitterbal
Doos à 50 stuks. 4,99

Maaltijd loempia

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051

Spaarkaartaanbieding:
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS SPICY SAUCE
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Nu 2 zakken voor   7,99

Nu 2 zakken voor

Voordeeldoos à 12 zakjes

1,25

Per zakje 

1,49

2,491,99

15,99

4,95

1,29 2,99

Pangasius fi let
Diepvriesspecialist
1 kilo. 6,95

21,95

4,99

Myrthe Evers en Marleen de Haas 
kringkampioen

Afgelopen weekend zijn de kam-
pioenen dressuur ponyruiters van 

kring Eindhoven bekend gewor-
den. In Son vond de laatste selec-

tiewedstrijd voor de ponyruiters 
plaats. De klasse D-B was op-
nieuw een Rooise aangelegen-
heid, de 1e plaats was voor Hilde 
vd Oever en Rana, Myrthe Evers 
en Wire’s Indigo werden 2e, de 
3e plaats was voor Femke Hulle-
man en Taske, tenslotte behaal-
den Jessie Bertelink en Bochelli 
een 5e plaats in deze klasse. 

Deze resultaten leverde het 
kringkampioenschap op voor 
Myrthe Evers en Wire’s Indigo en 
het reservekampioenschap was 
voor Hilde vd Oever en Rana.  
Beide dames verdienen hiermee 
een startplaats voor de Brabantse 
Kampioenschappen in Schijndel. 
Marleen de Haas en Rocarlos 
werden al eerder kringkampioen 
bij de paarden in de klasse L2 
dressuur. Ook deze combinatie 
zal aan de start verschijnen tij-
dens de Brabantse Kampioen-
schappen. 

paardensport

Superaanbieding 
van de week!!

Pak tulpen 
50 stuks voor maar     €2,99
Blauwe druifjes 
per stuk slechts     €0,60
Narcissen 
per stuk nu      €0,60

Alicia Holsken wint goud 
op internationaal toernooi
Alicia Holsken heeft goud gewonnen op een interna-
tionaal toernooi in Servië. De 15-jarige Rooise stond 
in de finale tegen de veel langere Adelina Zarubina. 
De Russin bokste sterk naar voren, maar Alicia kwam 
steeds met enkelvoudige stoten binnendoor en trof 
goed. Alicia domineerde de wedstrijd volledig en won 
overtuigend 10-2. Het gehele toernooi maakte het 
toptalent een ijzersterke indruk. 

boksen
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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 

18 januari  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 20 & 21 januari  
Prinsenzittingen

  Zalencentrum De Beurs 

21 januari  
Apres Ski

  Café van Ouds

 21 januari  
“Is dit NU Oda?
 ‘t Roois Theater

  Mariendael 

21 januari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

21 januari  
Stropdas drinken

  OJC de Werf 

22 januari  
King Size Trio 

en voetbal kijken
  Oud Nijnsel 

22 januari 
“Is dit NU Oda?
 ‘t Roois Theater

  Mariendael 

22 januari  
Open Rooise Cross- 
en Trimcompetitie
  Park Kienehoef 

22 januari  
Olat wandelsportvereniging

  Bladel 

22 januari  
Jeugdprinsenzitting

  de Beurs 

23 januari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

24 januari  
Spiritueel tekenaar

  Leef & Vind Olland 

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 
Stash

  Café Oud Rooij 

29 januari  
Open repetitiedag 

Brabant Band
  Mariendael 

29 januari  
Receptie 44 jaar de Lepkes

  de Vriendschap 

30 januari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

31 januari 
Stichting Papgat Diner
  Restaurant Wollerich  

 2 februari  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap

 4 februari  
Kapellenavond

  Zalencentrum de Beurs 

4 februari  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

4 februari  
Grootse Playbackavond

  Café Oud Rooij 

5 februari  
Mathieu Dirven Koffieconcert 

  Kasteel Henkenshage

 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
 

 17 februari  
Dansmariekes toernooi 

  De Vriendschap 

18 februari  
Kinderoptocht carnaval

  De Vriendschap 

18 - 21 februari  
Papgat Carnaval  

  Papgat 

25 & 26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek 

26 februari  
Open rooise Cross- en trimcompetitie 

  Park Kienehoef 

27 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij  

  1 maart  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

3 maart  
Kind Ouder reünie
  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 




