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Folders deze week:
Bakkerij Bekkers

Opaal
‘t Paperas
Vennotex

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

NAAI-
STUDIO

Creatief bezig zijn met het 
maken van je eigen kleding 

in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Gezellige drukte op de Rooise Winterbraderie

» lees verder op pag. 8

» lees verder op pag. 32

Zaterdag 14 december opening
Paardensportcentrum de Kienehoef 
opent deze week haar deuren

Na maanden van hard werken is het 
komend weekend eindelijk zover. 
Paula van Rooij en haar man Michel 
Verbij openen dan de deuren van 
het gloednieuwe en ultramoderne 
Paardensportcentrum De Kiene-
hoef. Op donderdagmiddag is er 

een officiële opening voor genodig-
den. Twee dagen later, op zaterdag 
14 december, is iedereen welkom 
tijdens de publieke opening. 

Met programma ‘Samen Sterk’ de verkiezingen in 

Ervaren Coby van der Pas 
lijsttrekker CDA Rooi

CDA Rooi heeft tijdens haar Alge-
mene Leden Vergadering Coby van 
der Pas-van Nuland gekozen tot 
lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart. Coby 
is een ervaren politiek bestuurder. 
Vele jaren was zij raadslid, wethou-
der en locoburgemeester in Hees-
wijk-Dinther en Bernheze. Ze woont 

nu al weer lange tijd in Sint-Oeden-
rode, waar zij werkt als zelfstandig 
managementcoach en trainer. Coby 
is toezichthouder bij Wovesto, de 
Rooise woningcorporatie, en voor-
zitter van het Vrouwennetwerk Sint-
Oedenrode.

» lees verder op pag. 37

Iedere dinsdag om 
18.00 uur de 

nieuwste editie van 
DeMooiRooiKrant 

online op:
www.demooirooikrant.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling,  mooie woorden, prachti ge bloemen,
 fi jne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van onze liefste moeder

José Roefs

De leegte blijft  nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid vergroot de moed 

om verder te gaan.

Namens de kinderen
Linda, Ingrid, Jolanda, Marloes, Ellen, Moniek

Heel veel om voor te vechten
Heel veel om voor te gaan
Jij wilde hier nog blijven

Maar we moesten je laten gaan

Met heel veel verdriet laten wij jullie weten dat
ons mam aan haar laatste reis is begonnen

José Roefs 
Josina Lucia Maria 

∗ Oirschot, 3 oktober 1952

† Sint-Oedenrode, 5 november 2013

Allerliefste mama van
Linda en Ramon
Ingrid en Joris

Jolanda en Dennis
Marloes en Rob

Ellen en Johnny
Moniek

Trotse oma van
Kim

Lieke

Odendael 235
5492 CT Sint-Oedenrode

Correspondentieadres: Den Dries 6  5491 ZH  Sint-Oedenrode

Op maandag 11 november hebben we afscheid genomen van 
ons mam en oma in de kerk van de H. Martinus te Olland. 

Aansluitend hebben we haar te rusten gelegd 
op het parochiekerkhof.

DANKBETUIGING

Bezige handen, 
een sterke wil 

vielen na een veel bewogen leven stil 
 

Na een leven dat gekenmerkt werd door optimisme 
en levenslust is overleden

ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Anna Kluijtmans – van Acht 

∗ Sint-Oedenrode, 22 maart 1923

† Sint-Oedenrode, 9 december 2013

echtgenote van

Bert Kluijtmans †

Lambert en Maria
Bart en Leonie
Teun

Jeanne en Jos
Twan
Anky en Joost, Nina
Monique en Daan, Juul

Carla en Nol
Ruud en Judith
Nicole en Bert

Odendael 063
5492 CT Sint-Oedenrode
Correspondentieadres:
Houtsestraat 6
5492 TM Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 
13 december 2013 om 10.30 uur in de kerk van de 
H. Martinus van de Heilige Odaparochie, Kerkplein te 
Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
op het parochiekerkhof.
Donderdag 12 december om 19.00 uur is de avondwake 
in genoemde kerk.
Samenkomst voor beide diensten in de kerk waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Ons mam is op haar kamer in Odendael. Na de avondwake 
is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen.
In plaats van bloemen graag een bijdrage voor KWF-
Kankerbestrijding waarvoor collectebussen in de kerk 
zullen staan.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Ondernemers AdviesPunt ZZP 
offi cieel van start

Tijdens het BtB zomercafé in sep-
tember werd door de Rooise on-
dernemer John van der Velden al 
verteld over het Ondernemers Ad-
viesPunt ZZP. Afgelopen dinsdag-
middag ging het initiatief officieel 
van start in Campus Fioretti. 

“Vijf á zes jaar geleden werd iemand 
ZZP’er uit luxe. Tegenwoordig meer 
uit armoede, bijvoorbeeld na ont-
slag.” Ook Wethouder Dekkers sprak 
enkele woorden tijdens de opening 

die door voorzitter Van der Velden 
werd geopend. Met deze uitspraak 
en met de toevoeging dat het aan-
tal werklozen ook in Sint-Oedenrode 
groeit, is het duidelijk dat ook het 
aantal ZZP’ers toeneemt. Niet al-
lemaal weten ze van de hoed en de 
rand. Daarom nam het Starterscollec-
tief enige tijd geleden de handschoen 
op om deze doelgroep te helpen. 
Daaruit voort is het Ondernemers 
AdviesPunt ZZP geboren, met John 
van de Laar, Marjan Boersma, Mar-
tien van den Hove en John van der 
Velden als kartrekkers. Iedere ZZP’er 
of mensen die willen starten als 
ZZP’er kunnen bij het AdviesPunt te-
recht voor raad en hulp. Het Onder-
nemers AdviesPunt ZZP is een pilot. 
Als het goed gaat, wordt het initiatief 
wellicht uitgezet in de regio. 
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kkerij bekk
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15, 22 en 29 dec.
ook op zondag open

12.00 - 17.00 uur

WIJ WENSEN JE ’N WITTE KERST

sneeuwster
luchtige cake gevuld met Zwitserse 

room, kersen en slagroom

6-8 personen

7,95

2 weken geldig t/m 24 december

Met ’n laagje chocolade
1/2 tulbandcake
overgoten met chocolade  

3,95

t/m 24 december

1/2 kerststol

4,95
t/m 24 december

Deze week valt onze 
kerstfolder bij u in de 
brievenbus met daarin 
onze kerstbestellijst!
Vul in en lever
hem uiterlijk in
op zaterdag 
21 december!

Deze week valt onze Deze week valt onze 
kerstfolder bij u in de 
brievenbus met daarin 
onze kerstbestellijst!
Vul in en lever
hem uiterlijk in
op zaterdag 
21 december!

  bakkerij b

ek
k
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s

bakkerij b

Aanbiedingen gelden in al onze filialen en zijn geldig zolang aangegeven staat bij het product. Tussentijdse prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 

 Onze verkoopsters nemen graag de bestelling 

 met u door om vergissingen te voorkomen.

GrAAG inleveren uiTerlijk 
zATerdAG 21 december 2013

Opwarmtip: 3 minuten afbakken op 200 °C

vrijdag 27 december 2013  zijn al onze winkels vanaf 10.00 uur GeOPend !

naam: 

adres:

postcode en woonplaats:

(mobiel) telefoonnummer:

ik kom mijn bestelling ophalen bij bakkerij bekkers in :

Son    /    Sint Oedenrode    /    breugel    /   Schijndel    /    nijnsel    /   eindhoven   /  uden  /    veghel  *

*graag omcirkelen wat van toepassing is)

bek
k

e
r

b

u kunt dit bestelformulier ook bij Thuismarkt Putmans, ice & chocolate,  jumbo lieshout en jumbo mariahout inleveren.

dinsdag 24 december zijn wij geopend van 08.00 – 16.00 uur

 Hoofdkantoor veghel

 Tel. 0413 – 310330 

 info@bakkerijbekkers.nl  

www.bakkerijbekkers.nl

let op, geen bezorging thuis !

Deze
kerstkrant

te smullenis om van

donderdag 2 januari 
2014 staan wij vanaf 
10.00 uur weer voor u 

klaar.

TiP! 
nieuwjaarsborrel. 

deze kerST-
lijST iS OOk Te 

dOwnlOAden 

OP de webSiTe

  b
ak

kerij bekkers markstraat 15

5401 Ge uden

Tel. 0413-820992lieshoutseweg 26

5492 Hr nijnSel

Tel.: 0413-472 665

bunders 84

5467 jz veGHel

Tel.: 0413-343 114

Ouverture 222 

5629 PX eindHOven

Tel.: 040-293 27 21raadhuisplein 9

5691 Ar SOn

Tel.: 0499-490 495

van de elsenstraat 2

5694 nG breuGel

Tel.: 0499-479 110Hertog Hendrikstraat 14

5492 bl SinT-OedenrOde

Tel.: 0413-472 607

markt 8

5482 ne ScHijndel

Tel.: 073-547 66 96

Lekker bij de koffie    Aantal

7514 roomboterkerststaaf 
€ 4,95

7513 roomboterkerstkrans 
€ 8,95

7517 kerstklok peperkoek 
€ 6,25

4007 Tulbandcake groot 
€ 6,50

4008 Tulbandcake half 
€ 3,35

4011 weense tulbandcake  
€ 6,90

4010  weense Tulbandcake half € 3,60

4002 roomboter appel/kaneelcake € 4,75

Hartige produkten   Aantal

3300 worstenbroodje  
€ 1,40

3318 worstenbroodje mini (10 stuks) € 8,00

3308 royke’s worstenbroodjes € 1,60

3315 Pittige mini worstenbroodjes (10 stuks) € 8,00

3302 Saucijzenbroodje 
€ 1,50

3317 Saucijzenbroodje mini (10 stuks) € 8,00

3304 ragoutbroodje 
€ 1,80

5684 Pasteibakjes (5 stuks) 
€ 4,00

9952 champignon/vleesragout,  1/2 liter € 4,50

Klein feestgebak   Aantal

5013 mini gebakje 
€ 1,50

5515 Slagroomsoesjes (doosje 10 stuks) € 6,00

5516 chocoladesoesjes (doosje 10 stuks) € 7,00

5025 mounchou gebakje 
€ 1,95

5023 christoffel kirsch gebakje € 1,95

5034 Slagroom nougatintje 
€ 1,95

5027 chocolade bol 
€ 1,95

5033 mokka nogatine crème 
€ 1,95

4070 vers fruit vlaaitje (zonder slagroom) € 1,95

4094 Ski vlaaitje 
€ 1,95

 irisch tulbandje 
€ 1,95

 Frambozen toefjes 
€ 1,95

 kerstboompje (vanille crème) € 2,10

4099 Petit glace ( 6 stuks) 
€ 4,95

7013 kerst Petit fours (crème au beure) € 2,00

Appelprodukten   Aantal

4018 Appelflap roomboter 
€ 1,50

5210 mini appelflapje 
€ 0,80

5080 Appeltaartje (6 personen) 
€ 7,95

5182 Ons pap appeltaart, appels met kruimels (12 personen) € 15,90

4063 Appelstrudel stammetje (5 personen)  € 7,50

5089 vanillesaus per bakje (heerlijk voor bij de Appelstrudel) € 1,75

Feestelijke (na)gerechten  Aantal

3207 monchoutaartje (6 personen) € 9,95

3208 monchoutaart (12 personen) € 21,00

4058 Slagroomboomstam (5 personen) € 8,75

 vanille/bitterkoekjes schnitt (5 personen) € 8,25

4060 mokkaboomstam (5 personen) € 8,75

5453 chocolade kerststronk (6-8 personen) € 13,95

152 iglotaartje (8-10 personen) 
€ 18,50

Kerstpudding(en)
 bestelbaar in 6 smaken: 

chipolata  / aardbei  / chocolade  / ananas  /  kersen /  irish-coffee*  

*omcirkel uw keuze

Af te halen op dinsdag 24 december 2013, 

na 14.00 uur in het filiaal van uw keuze

  
  Aantal

7542 kerstpudding (2-4 personen) € 12,50

7538 kerstpudding (4-6 personen) € 18,75

7539 kerstpudding (8-10 personen) € 27,50

Bavaroise Desserttaartjes Aantal

5154 chocolade dessert taartje (6 personen) € 12,95

5155 Aardbeien dessert taartje (6 personen) € 12,95

Feestelijke kersttaarten  Aantal

5450 kerstslagroomtaart (8 personen) € 13,95

5451 kerstslagroomtaart (12 personen) € 21,00

Dessert 1 persoons   Aantal

5169 crème brûlée (4 stuks) 
€ 8,50

IJsdesserts      Aantal

5078 nogatine ijstaart (6 personen) € 11,50

5079 nogatine ijstaart (12 personen) € 21,50

Luxe broden 
  Aantal

7503 weense kerststol (500 gram) € 6,95

7508 kerststol mini (2 stuks) 
€ 2,50

7512 kerststol groot (1000 gram) met doos € 9,95

7511 kerststol  middel (750 gram) met doos € 7,95

7510 kerststol klein (500 gram) € 4,75

7506 Tulband met amandelspijs (groot) € 9,75

7507 Tulband met amandelspijs (half) € 4,95

2503 rozijnenbrood (half) 
€ 1,95

 kerstster brood 
€  5,95

2535 Suikerbrood 
€ 2,75

2232 kwarknootjes (5 stuks) 
€ 1,75

2997 krentenbollen (6 stuks) 
€ 3,30

8257 krentenbolletjes mini (5 stuks) €  1,65

Hardbrood 
  Aantal

3150 Stokbrood wit 
€ 2,00

3151 Stokbrood tarwe 
€ 2,00

Bake-off produkten   Aantal

3054 Foccacia tomaat & olijf 
€  2,95

9054 Tomaten mikske 
€  2,75

3110 kaas-uienstokbrood 
€  2,95

3095  knoflook brood 
€ 2,75

3087 ciabatta klooster meergranen (30 cm) € 2,60

3088 ciabatta pompoen (30 cm) € 2,60

3086 ciabatta wit (30 cm) 
€ 2,30

3718 roomboter croissants (voorgebakken, 4 stuks) € 3,20

3719 meergranen croissants(voorgebakken, 4 stuks) € 3,60

3192 kampioentjes (voorgebakken, 5 stuks) € 2,40

3728 Pompoenpit bol (voorgebakken, 4 stuks) € 2,55

3729 italiaanse bol (voorgebakken, 4 stuks) € 2,50

3193 keizerbroodjes (voorgebakken, 5 stuks) € 2,10

3194 Pistolet tarwe (voorgebakken, 5 stuks) € 2,50

3195 Pistolet wit (voorgebakken, 5 stuks) € 2,50

3180 Stokbroden tarwe (voorgebakken, 2stuks) € 2,50

3179 Stokbroden wit (voorgebakken, 2 stuks) € 2,50

Broodjes voor het kerstontbijt  Aantal

3015 Tarwebollen (6 stuks) 
€ 2,35

2992 Tarwebollen gesorteerd (6 stuks) € 2,55

8256 Tarwe mini broodjes gesorteerd (10 stuks) € 2,50

2991 witte broodjes gesorteerd (6 stuks) € 2,55

8255 witte mini broodjes gesorteerd (10 stuks) € 2,50

3019 vloerkadetjes (6 stuks) 
€ 2,55

3017 ronde broodjes (6 stuks) 
€ 2,35

3018 Puntbroodjes (6 stuks) 
€ 2,35

3039 waldkorn puntjes (6 stuks) € 2,70

2079 brabander bollekes (6 stuks) € 2,70

Brood 
  Aantal

1002 volkoren grof 
€ 2,30

1031 volkoren zonder vlok 
€ 2,25

1036 Tarwebrood 
€ 2,25

1121 Hoeve tarwe 
€ 2,35

 bekkers zonnepit 
€ 2,70

1071 Tijgertarwe 
€ 2,40

1126 witbrood 
€ 2,25

1181 Hoeve wit 
€ 2,35

1171 casino wit vierkant 
€ 2,30

1161 Tijgerwit 
€ 2,40

2026 waldkorn 
€ 2,90

2077 brabander Goud 
€ 2,85

2087 desem woud Spelt 
€ 3,00

2081 desem waldkorn 
€ 2,95

1097 liempds Speltbrood 
€ 3,00

2040 bekkers jutters 
€ 2,85

Bekkers Dippers   Aantal

6102 Truffel mayonaise dipper € 3,25

6105 Tomaten  tapanade dipper € 2,35

6103 Aïlio dipper 
€ 2,35

6101 kruidenboter 
€ 2,95

Overige bestellingen   Aantal

Kerstvlaaien   Aantal

 caramelvlaai ( 12 personen) € 14,95

3200 Skivlaai ( 12 personen) 
€ 14,95

3339 vers fruitvlaai op koekjesbodem (6 personen)  € 10,95

3326 nogatine roomvlaai ( 12 personen) € 14,95

6524 Sneeuwster (6 personen) 
€ 7,95

5124 Snijden vlaai/taart 
€ 2,50

Kerstschnitt   Aantal

3331 Schwarzwalder schnitt ( 6 personen) € 8,25

3332 Tiramisu schnitt (6 personen) € 8,25

4053  Sneeuwlandschap  (6 personen)  € 9,95 

1

Bakkerij Bekkers 

en zijn team 
wensen u 

’n goede kerst

 en ’n gezond 

2014 toe !

Frambozen toefjes
per stuk

1,95

iglotaartje 
8-10 personen

18,50

???
8-10 persoen??

?,??
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Aardbeien bavaroise

dessert taartje 
6 personen 

12,95
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Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEL   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

Buurt wil dat gemeente 
biogasfabriek alsnog tegenhoudt

De Stichting Tegengas Rooi voert ac-
tie tegen de mogelijke komst van een 
mestvergister aan de Wolvensteeg. 
Maandagavond informeerde de 
stichting de leden van de gemeente-
raad over hun standpunt ten aanzien 
van deze mestvergister. Tjitte Talsma 
hield een vurig pleidooi om de komst 
van de biogasfabriek te voorkomen.

“We hebben als buurt gewoon zit-
ten slapen”, met die woorden beant-
woordde Tjitte Talsma maandagavond 
de vraag waarom de buurt nu pas in 
actie komt tegen de mestvergister 
die er mogelijk aan de Wolvensteeg 
komt. Want, zo bleek tijdens het ver-
haal van de Stichting Tegengas Rooi, 
de vergunning voor de biogasfabriek 
is al verleend en onherroepelijk. De 
toestemming nu nog terug draaien, 
zoals de stichting dat graag ziet, is 
volgens de aanwezige raadsleden dan 
ook niet zonder meer mogelijk. 

Terug naar 25.000 ton
Melkveehouder Frank van Genugten 
heeft al sinds 2008 een vergunning 
voor een mestvergister. Daarmee mag 
hij jaarlijks 80.000 ton mest, gras en 
zuivelafval vergisten. Maar de bouw 
van de vergister is nog niet begon-
nen omdat Van Genugten een goede 
relatie met de buurt belangrijk vindt. 
Hij wil daarvoor zelfs de capaciteit 
van zijn installatie terugbrengen naar 
25.000 ton.

De buurt noemde bij monde van Tjitte 
Talsma een aantal bezwaren tegen de 
biogasfabriek. Een van de argumen-
ten die hij noemde is het verkeer. Als 
van Genugten inderdaad zijn vergun-
ning van 80.000 ton gaat gebruiken 
betekent dat volgens Talsma dat er 
iedere dag 29 vrachtwagens extra 
over de Veghelseweg heen en terug 
zouden rijden. 

Veiligheid baart zorgen
Naast de gevolgen die de installa-
tie voor het verkeer heeft, baart ook 
het gevaar dat een mestvergister met 
zich mee brengt de buurt zorgen. 
Die gevaren zijn fysieke onveiligheid 
en gezondheidsrisico's. Bij de fysieke 
veiligheid denken de buren aan ont-
ploffingsgevaren en het risico dat bij 
ongelukken gevaarlijke gassen zou-
den kunnen ontsnappen. Een ander 
risico dat de omwonenden noemen 
is het gevaar van de verspreiding van 
ziekten. Door bacteriën en sporen die 
in mest van nature voorkomen neemt 
de kans op gezondheidsproblemen 
volgens Talsma toe.

Frank van Genugten erkent dat de 
Veghelseweg niet geschikt is voor de 
hoeveelheid verkeer die een installa-
tie van 80.000 ton veroorzaakt. Maar 
zo stelt hij desgevraagd, “als we de 
capaciteit terugbrengen naar 25.000 
ton neemt het verkeer ook naar rato 
af. Met een capaciteit van 25.000 ton 

kunnen we het mestoverschot van 
ongeveer tien bedrijven binnen een 
straal van maximaal vier kilometer 
verwerken”. 

TÜV-Keurmerk
Ook de andere gevaren die de buren 
zien, wil Frank van Genugten graag 
toelichten. “De installatie die wij gaan 
bouwen staat onder controle van het 
Duitse keuringsinstituut TÜV”. Dat 
instituut ziet erop toe dat de instal-
latie veilig is, waar andere installaties 
met een zeiltje zijn afgedekt is er bij 
de installatie die van Genugten wil 
bouwen sprake van deugdelijke afge-
sloten silo's. Door de mest tot 70°C te 
verwarmen, met de warmte die bij het 
vergisten vrijkomt worden bovendien 
alle bacteriën en sporen die in de mest 
zitten gedood. Daardoor wordt de 
kans op de verspreiding van ziekten 
geminimaliseerd.

Plan mestvergister moet van tafel
Als de installatie van 25.000 ton er 
komt, dan levert die voor zo'n dui-
zend woningen elektriciteit en voor 
zeshonderd woningen gas. Maar of 
dat het zover komt is natuurlijk nog 
de vraag, want het bestuur van de 
Stichting Tegengas Rooi wil met Frank 
praten over de mogelijkheden om zijn 
veestapel te verdubbelen, maar dan 
moet het plan voor de mestvergister 
wel van tafel.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 hertenbiefstukjes

GRATIS rode wijnsaus

WEEKAANBIEDING

RIBKARBONADE 

DIVERSE SOORTEN

4 STUKS

6

99

VLEESWARENKOOPJE

BOERENMETWORST+BEENHAM

200 GRAM SAMEN

3

50

WEEKAANBIEDING

4 ROOMSCHIJVEN &

4 SLAVINKEN

samen voor

5

95

TIP VAN UW KEURSLAGER

GOURMET

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

http://KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl
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•  Volledig op maat gemaakt tot 
een hoogte van 279 cm;

•  Met de sterke aluminium 
omlijsting kunt u ook 
meervlaksdeuren samenstellen. 
Combineer bijvoorbeeld 
hout met glas;

•  Ook sfeervolle landelijke deuren, 
van romantisch klassiek tot 
stijlvol modern;

•  Het interieur is volledig in te 
delen naar uw eigen 
opbergbehoeften;

•  Levertijd ca. 15 werkdagen;
• 10 Jaar garantie.

Compleet assortiment schuifdeuren en Compleet assortiment schuifdeuren en 
kastinterieurs volledig voor u op maat kastinterieurs volledig voor u op maat 
gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand gemaakt. Stel uw persoonlijke kastenwand 
samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, samen in slaap- of woonkamer, zolder of hal, 
in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal in uw werk- of kinderkamer. Maar ook ideaal 
in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! in kantoorruimten, vergaderzaal of showroom! 
Er is altijd een passende smaakvolle invulling Er is altijd een passende smaakvolle invulling 
voor uw specifi eke wensen.

GRATIS 
inmeten, bezorgen 
en plaatsen van uw 

maatwerkkast!
Wĳ  � g� �  
t gr� g ה 

Nu tijdelijk

Huis. Thuis. Formido.

Formido Sint Oedenrode
Eerschotsestraat 44
Tel.: 0413-490 333

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen
en meldt u aan op: formido.nl/nieuwsbrief

Lekker rondneuzen op de kerstmarkt

Odendael haalde ook dit jaar weer 
letterlijk de markt binnen: de kerst-
markt welteverstaan. Een bonte 
verzameling aan kerstkramen vulde 
maandagavond de centrale hal en de 
grote zaal. Om de eigen bewoners 
de kans te geven er uitgebreid van te 
genieten, was het eerste uur speci-
aal voor hen vrijgesteld. Daarna was 
de markt open voor iedereen.

“Vorig jaar was het zo druk dat onze 
eigen mensen bijna onder de voet 
werden gelopen”, vertelde medeor-
ganisator Danielle Coolen. “Dat 
willen we dit jaar voorkomen. Nu 
kunnen ook zij lekker op hun gemak 
rondneuzen.” De bewoners namen 
er dankbaar gebruik van, waaron-
der mevrouw Boeree.  “Ik heb al een 
paar dingen gekocht”, gaf ze aan. 

Blij toonde ze haar nieuwe aanwin-
sten: twee kettingen en een kerst-
hanger.

Zowel ondernemers als hobbyisten 
toonden hun waar: kerststerren, 
-ballen, kaarten, diverse woonacces-
soires, brooddeeg decoraties, siera-
den et cetera. Han en Carmen van de 
Sande (Primera) lieten alles vol ver-
wachting over zich heen komen. Zij 
stonden er voor de eerste keer. Irma 
Sanders (Woonaccessoires Loving 
your home) had voor de tweede keer 
een eigen kraam. Omdat de verkoop 
haar vorig jaar toch wat tegenviel, 
had ze haar aanbod aangepast. Die 
ervaring kwam haar nu goed van 
pas. “Van de grootste rommel kun je 
de mooiste dingen maken”, gaf 
Mario Hesemans enthousiast aan. 

Veel rommel was er in zijn kraam niet 
te zien, maar wel samenstellingen 
van producten die via zijn onderne-

ming (De Dubbel) verhandeld wor-
den. “Op deze manier verkopen we 
het niet, maar het brengt natuurlijk 
wel onze klanten op ideeën.” Even 
verderop toonde groepszorg d’n 
Herd een deel van de collectie die 
zij samen met de bewoners hadden 
gemaakt. “Gouden theelichten, drie 
voor € 1,-” prezen ze aan. Wat je 
met een aantal bierviltjes, wat pasta 
en goudspray al maken kunt... Ach-
ter de kraam van ‘Tussen Haakjes’ 
konden Anny van Houtert, Jantje 
Moolen en Marian Knol erover mee-
praten. Van niets maakten zij iets. 
Tasjes, hoeden, hartjes voor in de 
boom en potten van spaghettigaren 
voor een bloemetje, pennen, of de 
garen zelf. 

Wie er verder aanwezig waren? De 
wereldwinkel, VVV, Ria van Aarle 
met haar dochter Marja, Welten Ju-
weliers, Rianne Brugmans, drankhan-
del van Boxmeer, Marja Musson en… 
nog meer kraamhouders, maar vooral 
veel publiek. Danielle en Debbie ga-
ven hen een dikke pluim. “De men-
sen hebben zich keurig aan de tijden 
gehouden. Het eerste uur was echt 
voor onze eigen bewoners.”

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!

SALE 
IS BEGONNEN!

KORTINGEN 
TOT WEL 

50 %
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

9.99
Compleet 14.95

Kerststuk
Diverse kleuren. 

prijsplukker

Zondag 15 december open 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Elke zondag open tot Kerst.
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Bestel nu 
Vuurwerk op
www.intratuinvuurwerk.nl

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816. Vrijdag koopavond.

Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Veghel

Bestel nu 
online!

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

druiven
gr. 9 .69

. € 0.79
snijbonen

2.50

Aanbiedingen geldig van wo. 11 dec. t/m di. 17 dec.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Prei
Holland

Per kilo  € 0.79

Navel(hand)
Sinaasappels

Per kilo  € 1.29

Griekse
salade

100 gram  € 0.99

Geschrapte -
wortel
400 gram € 0.99

Handhaving bij misstanden 
huisvestingsverordening aangepakt
Het heeft vaker op de politieke 
agenda gestaan: regulering en 
handhaving bij panden met bui-
tenlandse werknemers, in de volks-
mond “Polenpanden” genoemd. 
Door grenzen te stellen aan het aan-
tal bewoners, het definiëren van het 
begrip zelfstandige woonruimte, en 
het bepalen van de minimale af-
stand tussen deze panden meende 
het college de overlast die soms 
optreedt te kunnen bestrijden. Niet 
dus. Het college wil nu het “gat” in 
de huisvestingsverordening dich-
ten, en de voorbereidingscommissie 
was het daar afgelopen donderdag 
mee eens.

De huidige verordening werkt niet 
in de praktijk. Door de complexe 
bewijslast duurt het onderzoek lan-
ger dan de wettelijke termijn die de 
gemeente hiervoor heeft. De aan-
schrijvingen van de gemeente aan 
de woningeigenaren moeten name-
lijk binnen twaalf weken een vervolg 
krijgen, anders geldt de regel “lex 
silencio positivo”, vrij vertaald “wie 
zwijgt stemt toe”. Volgens het col-
lege is het wel mogelijk om die alge-
mene regel in de verordening “niet 
van toepassing te verklaren”. Daar-
door zou er voldoende tijd moeten 
zijn om het onderzoek af te ronden 

en handhavend op te treden. 
Eigenlijk zou dit in de wet zelf gere-
geld moeten zijn, maar dat is volgens 
wethouder Cees van Rossum abso-
luut niet het geval. Daar wordt aan 
gewerkt, maar daar wil het college 
niet langer op wachten. “Het heeft 
haast, het heeft al veel te lang ge-
duurd” aldus Van Rossum, die nog 
zou nagaan hoe Schijndel en Veghel 
dit aangepakt hebben. 

De huisvestingsverordening van 
Sint-Oedenrode blijkt in de praktijk 
niet werkbaar, waardoor misstanden 
bij de huisvesting van arbeidsmi-
granten niet kunnen worden aange-
pakt. De voorbereidingscommissie 
drong dinsdagavond daarom aan tot 
spoedige vaststelling van een nieu-
we verordening, die het ‘gat’ in de 
huidige verordening dicht.
Het probleem zit hem in de wetge-
ving die “rammelt” aldus portefeuil-
lehouder Cees van Rossum. Daar-
door duurt het handhavingsproces 
van aanschrijving tot ingrijpen lan-
ger dan de wettelijke termijn, waar-
door de gemeente elke keer weer 
overnieuw zou moeten beginnen. 
“We zitten soms met de handen in 
het haar” gaf Van Rossum toe. 

Voor het omzetten van een zelf-
standige woonruimte naar onzelf-
standige, voor het exploiteren van 
kamerverhuur, is een vergunning 
nodig. De gemeente heeft de be-
treffende woningeigenaren hierop 
aangeschreven, maar hier geen en-
kele reactie op gehad. Door de com-
plexiteit van de bewijslast worden de 
wettelijke termijnen overschreden. 
“Het zou wel mooi zijn. Door rood? 
Dan een bon. Maar zo is het helaas 
niet.” Verzuchtte burgemeester  
Peter Maas. 
De wet bepaalt ook dat overheden 
binnen twaalf weken na een aan-
schrijving een besluit moeten ne-
men, anders geldt dit automatisch 
als een positief besluit. Door deze 
zogeheten “lex silencio positivo” in 
de nieuwe verordening buiten wer-
king te stellen, wordt het mogelijk 
om de handhavingsprocedure door 
te zetten.   

De voorbereidingscommissie sput-
terde nog wel wat tegen omdat er 
ook nieuwe wetgeving op dit onder-
deel in de steigers staat. Volgens Van 
Rossum is echter volstrekt onduide-
lijk wanneer deze er zal komen. “We 
lopen zo wel het risico van een ge-
rechtelijke procedure, dat moet dan 
maar.”

Rooise bruggen kunnen er weer jaren tegen

Een aantal bruggen over de Dommel 
heeft de afgelopen weken groot on-
derhoud gehad. Het leverde vooral 
voor het verkeer ongemakken op. 
Maar sinds vrijdag kan het verkeer 
weer over de Corridor rijden en aan het 
eind van de week is ook de brug in de 
Lieshoutseweg weer open. De Rooise 
bruggen zijn dan weer tiptop in orde 
en het verkeer kan er dan weer vele 
jaren ongehinderd gebruik van maken. 

De oude brug 
over de Dom-
mel in de Cor-
ridor stamt alweer uit het einde van 
de jaren vijftig. In de tijd, die sindsdien 
verstreken is reden er bijna twee mil-
joen auto's over deze brug. Bovendien 
werden de vrachtwagens in deze peri-
ode veel groter en zwaarder dan waar 
de ontwerpers van de brug in die jaren 
rekening mee hielden. Daarom werd 

enkele jaren geleden al een beperking 
voor te zware vrachtwagens ingesteld. 
Net als de brug in de Corridor, is ook 
de brug in de Lieshoutseweg bij Nijn-
sel door de provinciale waterstaat ge-
bouwd voor de vrachtwagens van die 
tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat die brug, die net na de oorlog is 
gebouwd ook een opknapbeurt ver-
diende. 

De afgelopen we-
ken heeft aanne-
mer Edilon)(Sedra 
uit Maasbracht, in 
opdracht van het 
team Infrastruc-
tuur en Groen van 
de gemeente, alle 
scheuren in de 
brug gerepareerd. 
Ook kreeg het 
brug- en wegdek 

een flinke opknapbeurt. Naast de brug-
gen in de Corridor en de Lieshoutse-
weg komen ook de bruggen in de Van 
Rijckevorsel van Kessellaan en de Oos-
telijke Randweg aan de beurt voor een 
midlife update. Maar voor deze werk-
zaamheden hoeft het verkeer niet wor-
den omgeleid.
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Locatie maakt 
verschil
De prijs van iets is soms lastig vast te stellen. Dat 

komt meestal omdat allerlei minder zichtbare zaken 

een rol spelen. Daar is interessant onderzoek naar 

gedaan. Een prachtig voorbeeld is een experiment 

van de Washington Post.

Een jongeman met spijkerbroek, T-shirt en baseball-

petje stapt een metrostation binnen. Hij pakt zijn 

viool en legt zijn open vioolkoffer voor zich met wat 

kleingeld erin. Vervolgens speelt hij zo’n drie kwar-

tier klassieke stukken, terwijl er meer dan duizend 

mensen voorbij lopen. De opbrengst bedraagt zo’n 

32 dollar. Had deze jongeman  in een concertzaal ge-

staan, dan had dat een veelvoud opgeleverd. En het 

had ook prima gekund, want het gaat om niemand 

minder dan Joshua Bell, een van ’s werelds grootste 

violisten. De viool die hij in de metro bespeelde, was 

een Stradivarius uit 1713 ter waarde van 3,5 miljoen 

dollar. 

Volgens een oude makelaarswijsheid bepalen drie 

criteria de waarde van een huis: locatie, locatie en 

locatie. Net als bij de vioolmuziek. Zo wordt een 

mooi huis met weinig groen in de omgeving en veel 

rommel op straat minder gewaardeerd dan dezelfde 

woning in een schone buurt met veel groen. En de 

woningmarkt zelf is eigenlijk ook een locatie die de 

prijs beïnvloedt: sinds de kredietcrisis is de waarde 

van huizen sterk gedaald. Gelukkig horen we de 

laatste tijd steeds meer positieve geluiden. 

In oktober zijn ruim 16 procent meer woningen 

verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt 

uit cijfers van het Kadaster. Volgens de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars (NVM) nam het aantal 

transacties in het derde kwartaal van 2013 toe met 

een kleine twintig procent t.o.v. hetzelfde derde 

kwartaal in 2012. Als redenen worden genoemd dat 

de bodem in zicht lijkt, consumenten meer vertrou-

wen krijgen en dat de prijzen en rente zo ver gedaald 

zijn dat kopen interessant wordt. Er gloort hoop. We 

staan nog niet in de concertzaal, maar we lijken wel 

op weg naar de uitgang van de metrobuis.

 

In de SNS Winkel vertellen we je graag alles over onze 

hypotheken. En reken maar, ook hier maakt ‘locatie’ 

verschil: een eerste gesprek bij ons is gratis en we zijn 

trots op de scherpe rente die we je kunnen bieden. 

Kijk snel op snsbank.nl

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Benoeming directeur basisschool 
Sint Antonius van Padua

SKOSO heeft met ingang van 1 
januari 2014 de heer René  
Rooijakkers (46) benoemd als direc-
teur van basisschool Sint Antonius 
van Padua te Nijnsel.

De heer Rooijakkers is woonachtig 
in Aarle-Rixtel, hij is zo’n 20 jaar 
werkzaam in het onderwijs in diverse 
functies en heeft de schoolleidersop-
leiding gevolgd. Momenteel is hij 
werkzaam als adjunct-directeur op 
basisschool de Windroos te Geldrop.
SKOSO is er van overtuigd met de 
benoeming van René Rooijakkers 
een deskundige en gemotiveerde di-
recteur te hebben aangetrokken, die 
samen met het team en de ouders 
op enthousiaste wijze zal gaan wer-
ken aan de verdere ontwikkeling van 
de school. 

Een wens gaat in vervulling

Nick van der Linden ontmoet Mark van Bommel

Wilma Vorstenbosch, moeder van 
de zevenjarige Nick, las  een artikel 
over diabetes. Nick lijdt helaas aan 
deze ziekte. In het tijdschrift las ze 

over “Make-A-Wish”, een stich-
ting die de wensen van kinderen 
met een levensbedreigende ziekte 
vervult met als doel hen kracht te 

geven. Sinds kort valt suikerziekte 
ook onder de levensbedreigende 
ziektes, dus gaf Wilma haar zoontje 
op. Hij is een echte fan van ex-prof-
voetballer Mark van Bommel, dus 
een ontmoeting “was” zijn grootste 
wens.

“Was”, want inmiddels is die wens 
in vervulling gegaan. Nick geloofde 
eerst niet dat wensen echt uitkomen, 
maar de stichting heeft hem het te-
gendeel bewezen. Er werd een pak-
ket bezorgd met daarin allerlei vra-
gen over de benodigde ingrediënten 
om de ideale dag voor hem samen te 
stellen. Hier kon dan rekening mee 
worden gehouden. Al snel ging de 
telefoon om een datum te prikken.

“Op 7 december stond er een limou-
sine voor de deur”, vertelt Wilma. 
“We stapten met het hele gezin in de 
prachtige wagen en neef Mike ging 
ook mee. We gingen richting Eind-
hoven, want daar mochten we eerst 
het PSV museum bezoeken. Er was 
genoeg te zien en je kon aan Nick 
merken dat hij het erg naar zijn zin 
had. Na afloop mocht hij een sou-
venir uitkiezen en koos als cadeautje 
een tenue van de club. Tussendoor 
aten we nog even een pizza, zijn lie-
velingseten, in een restaurant waar 
Mark van Bommel schijnbaar vaak 
komt. Hier kwamen we de voetbal-
ler nog niet tegen, dus gingen we 
door naar het Philips stadion. Na 
een rondleiding mochten we tijdens 
de wedstrijd tegen Vitesse met z’n 
allen plaatsnemen in de VIP ruimte. 
Maar dat niet alleen. Nick glunderde 
toen er een man binnenkwam. Het 
was Mark van Bommel, zijn idool. 
De wereldster kwam naast Nick zit-
ten om naar de wedstrijd te kijken. 
Dit maakte de dag compleet.”

Geen speciaal menu met 
de feestdagen, 

bij ons kunt u à la carte 
eten:

1e en 2e kerstdag geopend
keuken open 

van 17:00 tot 22:00 uur

31 december geopend 
keuken open 

van17:00 tot 22:00 uur

1 januari geopend
keuken open 

van 14:00 tot 24:00 uur

Alle maandagen geopend!

In de kerstvakantie zijn 
wij elke dag open.

Na de kerstvakantie zijn wij 
tot 1 maart 2014 iedere

 dinsdag gesloten.

Van tevoren reserveren is 
mogelijk: 

Tel: 06-87349925 of 
0413-288691

Cadeaubonnen voor de 
feestdagen:

kijk op www.kreta-rooi.nl 
(waar u ook de menu-kaart 

kunt bekijken)
of mail naar: 

info@kreta-rooi.nl

U kunt bij ons genieten van 
Griekse gerechten in een sfeervolle 

en moderne omgeving 

iedere dag geopend, 
ook kerstavond, 
1   en 2   kerstdag

We hebben diverse afhaal- en 
catering mogelijkheden. Bekijkt u 

hiervoor onze site www.kreta-rooi.nl

Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: 0413-288691
E-mail: info@kreta-rooi.nl

www.kreta-rooi.nl

DINERBON

KADOTIP

e e

Heuvel 6 
5492 AD Sint-Oedenrode

Kaarten in De Vriendschap
Na Sinterklaas is het weer zover. Don-
derdag 12 dec. gaan we voor de derde 
keer dit winterseizoen kaarten bij de 
gastvrije Vriendschap. Dit gezellige 
kaartgebeuren wordt georganiseerd 
door de Beukenbuurt, Ritabuurt en 
Boskant West. 

Om 20.00 uur wordt begonnen met 
het rikken en jokeren. De kosten hier-
van zijn € 1,50 en iedereen mag hier-
aan meedoen. We spelen niet alleen 
voor de drie prijzen van een kadobon 

van de Buurtsuper van deze avond, 
maar op de laatste avond in april kijken 
we ook wie over alle avonden geno-
men de meeste punten gehaald heeft. 
Hierbij wordt de laagste stand voor 
een avond niet meegeteld, of als je een 
keertje niet kon komen en kunnen we 
kijken wie de winnaars voor seizoen 
2013-2014 zijn geworden. Dit wordt 
een mooie afsluiting! Dus deel de kaar-
ten maar en probeer de eerste prijs van 
Harrie Vullings te verbeteren, iedereen 
is donderdag van harte welkom.   

O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r
(0413) - 28 98 53

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies



Woensdag 11 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 7

Laat u eens verrassen door ons grote assortiment ouderwets bereide soepen
en vlees-, groente- en aardappelgerechten uit eigen keuken. Zonder verdere voorbereiding serveert u deze 
gerechten binnen 30 minuten aan uw gasten.

Voorgerechten:
* carpaccio; aan te vullen met een heerlijke dressing, carpacciokaas
    en pijnboompitten
* cranberrypaté aan te vullen met cranberrysaus
* gebraden kalfsbiefstuk voor de vitello tonato

Kant-en-klaar soepen uit eigen keuken (± 350 gram per persoon):
* tomatensoep  * Chinese tomatensoep  * aspergesoep
* ossenstaartsoep  * heldere runderbouillon  * champignonsoep
* Franse mosterdsoep  * vissoep    * groentesoep

Kant-en-klaar vleesgerechten uit eigen keuken:
(± 250-300 gram per persoon)(30 minuten 180ºC):
* gebraden konijnenbout in saus   * hazenpeper
* varkenshaas in champignonroomsaus  * rundvlees in ketjap
* Roois hammetje (lekker met champignonsaus) * boeuf bourgignon
* Canadese ham (lekker met champignonsaus) * runderlappen in eigen braadjus
* biefreepjes in strogano� - of peperroomsaus * rundvleesragout (o.a. voor pasteitjes)
* kalfsragout (o.a. voor pasteitjes)
    
Kant-en-klaar groenten- en aardappelgerechten uit eigen keuken:
(± 200 gram per persoon)
* witlof met ham en kaas * gegratineerde aardappelen
* spercieboontjes  * aardappelpureeroosjes 
* diverse salades o.a. huis- * gebakken krielaardappeltjes
    salade en kool-cashewsalade

Gourmetten met de kerst ! speciaal aanbevolen:
Onze december-gourmetschotel met o.a. gemarineerde kip� let, biefstuk, gemarineerde varkenshaas,  
gourmetsaté, gourmetburger en gourmetvinkje à € 6,95 per persoon (± 250-280 gram).

Onze gourmetschotels kunt u aanvullen met gourmet-compleet (vanaf 4 personen): sausjes, huzarensalade, 
rauwkostsalade (huissalade of koolcashewsalade), stokbrood (om zelf af te bakken) en kruidenboter à € 5,50 per 
persoon.

Verder hebben wij ook diverse andere opgemaakte gourmet-, fondue-, wok- en bakplaatschotels (zie onze folder 
voor gourmetten, fonduen etc.).

Aan te bevelen vers vleesspecialiteiten:
* rundvlees oa. runderrollade, biefstuk van de haas (tournedos), rosbief, entrecote, cote de boeuf (soort   
   gerijpte ribeye), kogelbiefstuk, rosbiefrolletje
* varkensvlees o.a. varkens� letrollade, varkenshaas, Roois hammetje, kerstbriehaasje (15-20 minuten in 
   voorverwarmde oven 175°C)
* vers kalfsvlees o.a. schnitzels, biefstuk, fricandeau, poulet, schenkel
* vers lamsvlees o.a. � let, rollade, racks
* verse hertenbief, eendenborst� let, gerookte eendenborst� let (op voorraad!)
* wild en gevogelte op bestelling: o.a. hazenrug, hazenbout, konijnenbouten,  hele kalkoen vanaf ± 2,3 kg,  
    fazant(� let)

Verse sauzen voor bij de vleesspecialiteiten (kant-en-klaar):
* champignon  * strogano� 
* peperroom  * jagersaus (ook lekker bij wild)

Nagerecht:
Italiaans schepijs (glutenvrij):
* superboerenroomijs  * crème brulée roomijs  

bavarois:            
* chocolade  * aardbeien  * bitterkoekjes

Lekker voor tussendoor (alles uit eigen keuken!):
worstenbroodjes, miniworstenbroodjes en stokbroodjes met gehakt en ham/kaas

Ook hebben wij voor de kerstdagen de lekkerste vleeswaren, paté’s en salades!

Wij werken deze kerst net zoals voorgaande jaren zonder bestelling.
Met uitzondering van: gourmet-compleet, wild en gevogelte, opgemaakte huzarensalade, warme- en/of 
koude bu� etten en kant-en-klaar maaltijden vanaf ± 8 personen.
Deze bestelling(en) dient u vóór woensdag 18 december aan ons door te geven.

Openingstijden:
maandag 23 december zijn wij geopend van 08.30 tot 18.00 uur
dinsdag 24 december zijn wij geopend van 07.30 tot 16.00 uur
dinsdag 31 december zijn wij geopend van 08.00 tot 16.00 uur

Het gehele team van Traiteur-Slagerij Verheijen
wenst u prettige en smakelijke kerstdagen!

Heuvel 26       |       5492 AD Sint-Oedenrode       |       Tel. 0413 47 24 63       |       www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Aanvang 20.00 uur 
Sportpark de Neul

Sinterklaas op de stoomboot bij basisschool Franciscus
Al vanaf mei is basisschool Franciscus 
in Boskant bezig met het vernieuwen 
van het schoolplein. Leerlingen uit alle 
klassen konden hun steentje bijdragen 
met het bedenken van concepten. Een 
onderdeel dat zeer hoog stond op het 
verlanglijstje was een piratenschip om 
in te spelen. Inmiddels is het af en heb-
ben de kinderen er al veel plezier van 
gehad. De officiële opening vond op 5 
december plaats en u raadt het al, dit 
werd gedaan door een speciale gast.

Nog voordat hij terug naar Spanje 
ging, had de goedheiligman de moeite 
genomen om nog even naar Boskant 
te komen. Ook daar wachtte er een 
stoomboot op hem. Om in te stap-
pen, moest hij eerst het lint doorknip-
pen. Normaal gesproken wordt er bij 
zo’n gelegenheid een fles champagne 
ontkurkt, maar we kennen Sinterklaas 
inmiddels wel. In de plaats daarvan 
smeet hij een zak vol lekkers tegen de 
boeg. Vervolgens namen de kinderen 
en zwartepieten plaats in het schip. 

De Sint gaf nog een korte toespraak 
en benoemde het vaartuig tot slot tot 
“De ark van Franciscus”, een verwij-
zing naar de schoolnaam en de heilige 
dierenvriend. Op de openingsdag was 
het nog even een stoomboot, maar 
inmiddels is het weer een piraten-
schip. Precies zoals de kinderen had-
den gewenst.

Vijf vaste vrijwilligers van basisschool 
Franciscus hadden zich flink ingespan-
nen om het speeltoestel in elkaar te 
zetten. Twee daarvan zijn timmerlie-
den en hebben heel wat uren aan het 
bouwwerk getimmerd. 
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Aankomende zaterdag bij Emté en Aldi
Lions verzamelen voedsel voor 
Voedselbank

Omdat de actie vorig jaar zeer suc-
cesvol verliep, gaat de Lions Club 
komende weekenden weer aan de 
slag met het inzamelen van voe-
dingsmiddelen voor de Voedsel-
bank. Dit keer doen er nog meer 
vrijwilligers mee. De verwachting 
is dan ook dat de opbrengst nog 
groter zal zijn. Een mooie gedachte 
met de naderende Kerst in het ach-
terhoofd. Ook de gezinnen die het 
minder breed hebben, verdienen 
namelijk een fatsoenlijke maaltijd.

Op zaterdag 14 december staan de 
leden van de Rooise Lions club van 
09.30 tot 16.00 uur bij de super-
markten Aldi en Emté. Daar roepen 
ze het winkelend publiek vriendelijk 
op om minstens één product extra te 
kopen voor de Voedselbank. “Vorig 
jaar werd daar al flink gehoor aan 
gegeven”, denkt Theo Maas, lid van 
de Lions, terug. “De reacties waren 
zeer positief als we uitlegden waar 
het voor was. Soms gaven mensen 
veel meer dan één product. Ge-
woonweg om zo de mensen die het 
hard nodig hebben te ondersteu-

nen.” De complete opbrengst gaat 
naar de Voedselbank in Boxtel. Het 
heeft ook een dependance aan de 
Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. 
Al het eten wat wordt ingezameld 
komt dus direct bij de Rooise gezin-
nen terecht die het nodig hebben. 
Dat zijn er meer dan twintig. Maas: 
“Het mooie is dat je bij deze actie 
zeker weet dat het goed aan komt. 
De mensen van de Voedselbank 
zorgen daar voor.” De Voedselbank 
helpt zelf ook mee aan het initiatief. 
Vrijwilligers brengen kratten en tem-
pex dozen om de gekoelde produc-
ten koel te houden. Ze komen deze 
weer ophalen als ze vol zijn. 

“Kippensoep is altijd goed, voor alle 
geloven”, tipt Maas. “Maar natuur-
lijk zijn alle giften  welkom. Het is het 
best om lang houdbare producten te 
schenken, zoals ingeblikte groenten, 
lang houdbare melk, koffie, thee 
enz.” Een week later staan de  
Lions bij twee andere supermarkten 
in Rooi. Namelijk bij de Albert He-
ijn en de Jumbo. Ook dan weer van 
09.30 tot 16.00 uur. 

ESSO BONGERS
BIJ AFNAME VAN 

25 LITER BRANDSTOF 
 

ZAKJE KERSTKRANSJES
Geldig van zaterdag 14 t/m zaterdag 21 december 

AMANDELSTAAF 
Geldig van zondag 22 t/m dinsdag 24 december (kerstavond) 

Uiteraard blijven de bestaande spaar systemen van kracht:
Esso Extra Spaarpunten - Stempelkaart voor borstelmachine 

ESSO BONGERS SCHIJNDELSEWEG 19

Gezellige drukte op de Rooise Winterbraderie

Het rustige en droge weer van af-
gelopen zondag heeft er zeker toe 
bijgedragen dat enkele duizenden 
mensen de Rooise Winterbrade-
rie bezochten. Verspreid over de 
Borchmolendijk, Heuvel, Kofferen 
en de Hertog Hendrikstraat stonden 
tientallen kraampjes met koop- en 
eetwaar. Op de Markt stonden en-
kele verkopers van eetwaren en op 
het Kerkplein speelde een groot or-
gel de hele dag vrolijke deuntjes, 
maar verder waren de beide pleinen 
in het Rooise centrum kaal.

Vanaf een uur twaalf kwam 'de 
loop' er zondag goed in. De Rooise 
straten vulden zich met mensen en 
in de lucht hing de geur van warme 
chocolademelk, Glühwein, poffer-
tjes, worst en hamburgers. Op de 
Markt voor het Martinushuis ronkte 
de kettingzaag van Jos Heijmans die, 
net als andere jaren, ogenschijn-
lijk uit een paar boomstammen de 
meest fraaie kunstwerken wist te 
zagen. Aan de andere kant voor de 
Gouden Leeuw konden de jongste 
Rooienaartjes laten zien dat zij de 
kunst om een Quad te besturen al 
beheersen.

Meer tradities
De Winterbraderie wordt langzaam 
maar zeker een goede Rooise ge-
woonte. Maar ook in de slijterij van 
Fons van Boxmeer aan de Deken van 
Erpstraat ontstaat langzaam maar 
zeker een vaste traditie, de jaarlijkse 

whiskyproeverij. In de kelder 
onder de slijterij maakten zo'n 
vijftig tot zestig Whiskyken-
ners onder het genot van een 
hapje kennis met de meest ex-
clusieve Whiskysoorten. 

Ondanks de drukte en gezel-
lige sfeer op de Winterbrade-
rie hebben veel bezoekers niet 
echt een kerstgevoel. Volgens 
Pieter van de Kamp hebben 
de organisatoren bewust gekozen 
voor een Winterbraderie. “Er zijn al 
veel kerstmarkten in deze tijd van 
het jaar. We proberen juist iets an-
ders dan de anderen te hebben”.

Jammer dat er voor de deur niets te 
doen is
Riky van der Linden, van cafeta-
ria 'De Mèrt' is nog niet buiten ge-
weest. Ze kan dus niets zeggen over 
de Winterbraderie, maar Riky vindt 
het wel jammer dat er voor de cafe-
taria eigenlijk niets te doen is. “Hier 
voor de deur is er niets te beleven. 
Dat vind ik wel jammer”. Ook Willy-
An Gerits heeft hetzelfde gevoel als 
Riky van der Linden. “De Markt en 
het Kerkplein zouden het middelpunt 
van een kerstmarkt moeten zijn. Nu 

is er hier helemaal niets te doen. Al-
leen die herrie van die kettingzaag 
staat hier de hele dag voor de deur. 
Maar al met al mogen we niet kla-
gen, want het is wel druk geweest in 
de winkel”. 

Geen klagen over de omzet
Martijn Huiskens van Digitotaal kijkt 
ook op een goede zondag terug. 
“Van koopzondagen moeten wij het 
niet hebben. Maar vandaag liepen 
de zaken goed. Al was wat Martijn 
betreft de braderie of kort voor Sin-
terklaas of kort voor Kerstmis beter 
uitgekomen”.
Ook in het winkeltje van de VVV is 

het 'keidruk'. “Vooral in december 
verkopen we veel cadeau- en thea-
terbonnen”, maar ook kerstpakket-
ten vinden volgens Mieke en Thea 
gretig aftrek. Zij wensen voor het 
volgend jaar namens alle dames van 
het VVV dat de crisis definitief over 
is.

Muziek
Wat de sfeer nog extra opwaardeer-
de was het brede aanbod van muziek 
in het centrum. Natuurlijk kon nie-
mand om het grote orgel heen, maar 
ook voor de Beurs en op de Markt 
was een mooi aanbod van bands. De 
muziekgezelschappen die rondlie-
pen trokken veel bekijks. Vooral het 
‘huisorkest’ van pretpark de Efteling 
gaf de Winterbraderie extra flair. 
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Jan & Mien van Rooij
18-12-2013 

50 jaar          pro� ciat!

Trotse overgroot oma (Riek 
Huijberts) met haar dochter (Angela 

van Wanrooy) haar 
kleindochter (Kimberly van 

Wanrooy) en haar achterkleinkind 
(Zoë) die op 28 oktober 2013 

geboren is. 
Zoë is de 4e generatie in de familie.

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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
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Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Wereldkampioen fl uiten bij Roois Kerstconcert
Drievoudig wereldkampioen kunst-
fluiten, Geert Chatrou uit Mierlo, is 
gast bij het Kerstconcert van Nico 
van de Wetering op 20 december. 
Chatrou heeft een gaatje kunnen 
vinden tussen alle TV- en radio-op-
tredens  door. 

Voor de Rooienaren een unieke kans 
om deze wereldartiest te komen be-
luisteren. Het is nauwelijks te bevat-
ten wat hij kan.  Geert was onlangs 
te gast bij Pauw en Witteman en bij 
De Wereld Draait Door. Ook is hij re-
gelmatig te bewonderen op de Duitse 
TV, waarbij hij dan ondersteund 
wordt door diverse symfonieorkes-

ten.  Het concert wordt gegeven in 
de grote zaal van Odendael. 
Aanvang 19.30 uur.
Nico wordt ondersteund door een 
40-tal beginnende gitaarleerlin-
gen van hem. Het geheel heeft een 
hoog meezinggehalte. De liedjes 
bestaan uit een mix van kerstlied-
jes en bekende meezingliedjes. Ver-
dere  gastoptredens zijn er o.a. van 
duo Kris Kras, Toon de Migra en het 
Roois Mannenkoor. Een koor dat in 
deze eenmalige samenstelling een 
paar Kerstliederen 4-stemmig gaat 
zingen. De entree is gratis. Zaal open 
om 19.00 uur.
Dankzij de volgende sponsoren 

kan het kerstconcert plaatsvinden: 
van Kuringe Assurantiën, Geelders 
Vastgoed, tandarts Gerard van Dijk, 
Emté, Gerry van Gerwen (Business 
for Sport), Topfinish, Van Kasteren 
Restyling, Odendael, Wilma  
Gommers, Jo van Heertum, Solex-
verhuur Jan Verhagen, Bakkerij Bek-
kers, Uitvaartcentrum Kuis, HUWA 
International Pipelines, Henk van 
Venrooij, Cor van Mosseveld, Ge-
zamenlijke ondernemers Markt, Riki 
Habraken, Lambert van Esch Grond-
werken, Cor van de Boogaard, Al-
bert de Wit, Piet Leermakers, Roem-
rijk Rooi en Highway 51 American 
Diner uit Nijnsel.

              
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar 
werk. De redactie van DeMooiRooiKrant wil 
werkloze Rooienaren de kans geven om zich 
gratis te presenteren via dit medium. Bent u 
al langer dan twee jaar werkloos en wilt u 
een oproep plaatsen in DeMooiRooiKrant? 
Stuur dan een mail naar redactie@demooi-
rooikrant.nl. (max. 75 woorden + duidelijke 
pasfoto) Vermeld uw telefoonnummer zo-
dat we contact met u op kunnen nemen.  

Paul Gesens

Man, 57 lentes jong, zeer breed ge-
schoold tot op HBO nivo, zoekt een 
nieuwe uitdaging binnen o.a. produc-
tie/ agrarische sector/ verkoop binnen 
of buiten. Kernwoorden; ervaren/ net-
te werker/ open/ eerlijk/ spontaan/ 
nog midden in het leven staand/ lat 
hoog leggend/ geen 9 tot 5 mentali-
teit/ etc.
Nu in de WW, dus aantrekkelijk voor 
u daar er subsidie opzit. Mag ik van u 
horen? Telefoon; 
06-10510697.

IK ZOEK 
WERK

Aankomende zaterdag bij Emté en Aldi
Lions verzamelen voedsel voor 
Voedselbank

Dolblij en gelukkig zijn wij met 
de geboorte van onze dochter

Julie
Zij is geboren op

6 december 2013
De trotse ouders

Erik & Ee� e
van Hoof-de Baaij

Kapelweg 27
5521 JG Eersel

Marc, Dianne & Lynn
hartelijk gefeliciteerd met

jullie dochter en zusje

Evy
opa en oma van Erp

opa en oma vd Tillaart

Wa is ‘t toch zwaar! 
Harm 30 jaar

VC De Rooise Oortjes

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

SETH
2-12-2013

Bas van der Linden en 
Yvon van de Wiel

Christinaweg 5
5492 CG Sint-Oedenrode

DRAFT

Alleen bij
Primera Sint-Oedenrode

Vraag naar de spaarkaart

Cadeaukaart t.w.v.
€100,-

Speel 2 trekkingen
mee

en maak kans op een

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Primera is gekozen als beste 
winkelketen in de categorie 

Tijdschriften & Tabak en Cadeau

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049
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Profiteer deze maand nog van kortingen
oplopend tot 70%. Op = OP!

OPHEFFINGS

Heuvel 20
0413-473567
info@digitotaal.com

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Met wat voor bijzonder project 
is een bedrijf bezig? Wat zijn de 
dagelijkse bezigheden? Hoe lost 
een ondernemer een bepaalde 
situatie op of wat zijn de nieuwe 
plannen? Rooi is ondernemend 
en ondernemers willen zo nu 
en dan best eens iets kwijt over 
hun dagelijkse beslommeringen. 
Daarom deze rubriek: onderne-
mend Rooi. Deze week zijn we 
op bezoek gegaan bij Kemabo. 
In tijden van wereldwijde crisis 
kan het Nijnsels bedrijf positief 
nieuws brengen. 

Kemabo stuwt vooruit
Waterschap Aa en Maas gaat 
deze jaren meer dan duizend stu-
wen vervangen. De meeste lig-
gen al zo’n dertig jaar in beekjes, 
lopen, sloten en kleine riviertjes. 
Ze zijn dan ook nodig aan ver-
vanging toe. Dit jaar zijn er zo’n 
85 vernieuwd. Kemabo uit  
Nijnsel nam er 62 voor haar re-
kening. Samen met Kevin machi-
nebouw bracht het de klus - die 
zo’n vier maanden duurde - tot 
een goed einde. “We merken dat 
de economie de goede kant op 
gaat”, beweert eigenaar Dennis 
Ketelaars. “De opdrachten die 
we nu binnenkrijgen zijn heel 
breed. We hopen dat we ook 
volgend jaar weer een aantal 
nieuwe stuwen mogen maken.”

Kemabo draait goed
Afgelopen woensdag kreeg  
Kemabo een bijzonder ‘pakketje’ 
binnen. De toch al niet kleine 
draaibanken in de hal mochten 
een hele grote broer 
verwelkomen. 
Met moeite 
werd een plek 
voor het ge-
vaarte gevon-
den. Dennis: 
“Nu kunnen we 
voortaan bui-
zen en cilinders 
draaien met een 
diameter van een 
meter. Tot wel 
vier meter lang. 

Voorheen moesten we zoiets 
uitbesteden aan Stork in Veghel, 
maar nu kunnen we het dus zelf. 
Daardoor kunnen we nog meer 
klussen aannemen.”  

Door de grootste stuw kon een fl inke bestelbus heen.

Dennis Ketelaars (l) en stagiaire Jurgen

Herfstfoto van de week

Het is geen herfst meer, maar deze prachtige foto van dhr. Eijkemans 
wilden we toch nog even met u delen.
Vanaf dit moment is het tijd voor de mooiste winterfoto’s. 
We zijn benieuwd naar uw inzendingen! redactie@demooirooikrant.nl

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

112 Sint-OedenrOde

Brandstofdief uit Sint-Oedenrode 
aangehouden

Een beveiliger van een bouwter-
rein aan de Rietveldseweg in  
Culemborg hield op dinsdag 3 de-
cember twee vermoedelijke brand-
stofdieven aan. De twee mannen 
van 26- en 42 jaar uit Uithoorn en 
Sint Oedenrode zijn overgedragen 
aan de politie.

Omstreeks 6.00 uur zag de bevei-
liger twee mannen het terrein op 
fietsen. Ze ging vervolgens met 
haar hond op onderzoek en trof 
de twee verdachten aan onder een 
graafmachine. Ze hield de twee 
mannen vervolgens staande. Ze 
hadden inbrekersgereedschap, jer-
rycans en een slang bij zich. De 
mannen zijn aangehouden. Tegen 
hen wordt proces verbaal opge-
maakt.



Woensdag 11 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 11
Steunpunten slaan handen ineen

De Steunpunten Vrijwilligerswerk 
van de gemeenten Schijndel en 
Sint-Oedenrode hebben hun krach-
ten gebundeld en geven gezamen-
lijk invulling aan de vragen die op 
hen afkomen. 

Na de fusie,  die leidde tot Welzijn 
De Meierij, zijn gelijksoortige dien-
sten intensief samen gaan werken. 
Voor het vrijwilligerswerk betekent 

het een betere bereikbaarheid en 
een uitgebreider aanbod. Maat-
schappelijke ontwikkelingen vragen 
om aanpassingen en bieden nieuwe 
uitdagingen en kansen. Intern zijn 
de teams uitgebreid, wordt er met 
hetzelfde registratiesysteem gewerkt 
en krijgen de vrijwillige medewer-
kers een training aangeboden. 

De jaarplanning laat zien hoe het 

Steunpunt aandacht wil vragen voor 
vrijwilligerswerk.
Tweemaal per jaar wordt er een 
themabijeenkomst georganiseerd 
voor alle vrijwilligersorganisaties uit 
beide gemeenten (eind januari is er 
een workshop over het werken met 
‘bijzondere kinderen’, kinderen met 
bijvoorbeeld a.d.h.d. of autisme), 
in maart vraagt het Steunpunt uw 
aandacht voor de landelijke actie NL 
Doet. In samenwerking met het Elde 
College worden Maatschappelijke 
Stages georganiseerd. Het Steun-
punt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwil-
ligers voor vragen van particulieren 
en vrijwilligersorganisaties.

Dankzij de medewerking van de 
media kunt u bijna wekelijks vrijwil-
ligersvacatures lezen. Op de website 
van Welzijn De Meierij (www.wel-
zijndemeierij.nl) vindt u een over-
zicht van alle actuele vragen.

Het Steunpunt is trots op haar keur-
merk, waarmee het laat zien dat er 
zorgvuldig, procesmatig en op maat 
wordt gewerkt. Voor vragen, infor-
matie en aanmeldingen kunt u con-
tact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij, 
Steeg 9f in Schijndel en Odendael 3 
in Sint-Oedenrode, 
telefoon (073) 544 14 00 en e-mail: 
steunpunt@welzijndemeierij.nl 

Gerry Jochems en Gerard Luijten coördineren respectievelijk in 
Sint-Oedenrode en in Schijndel het Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalon-amazing.nl

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl
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THINK DOUBLE

  

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

25% Korting

Openingstijden:
Dinsdag  08.30-20.00
Woensdag  08.30-18.00
Donderdag 08.30-18.00
Vrijdag  08.30-18.00
Zaterdag  08.00-15.00

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Hebt u een probleem? Een groot probleem 
zoals een echtscheiding of een arbeidsgeschil?

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl

Uw verse producten GRATIS* aan huis bezorgd!
Bestel snel via 

WWW.VERSUITROOI .NL

Uw verse producten Uw verse producten 
-----------------------------------------------------------------

----
---

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

Dagvers aan huis!

//

NIEUW!*bij besteding vanaf 20 euro

Vers op tafel via versuitrooi.nl

Veel gezinnen of stellen hebben 
een drukke levensstijl. Veel werken, 
zorgen voor ouders en/of kinderen, 
sporten, andere hobby’s en sociale 
contacten onderhouden. Fatsoenlijk 
boodschappen doen is er vaak niet 
bij. Toch houden de meeste mensen 
van verse en gezonde producten. 
Om die toch thuis op tafel te krij-
gen hebben enkele specialisten de 
krachten gebundeld. Kijk maar eens 

op www.versuitrooi.nl.

Via de website www.versuitrooi.nl 
kan iedereen verse groenten, kaas 
en brood bestellen. En niet van de 
minste lokale leveranciers. De lek-
kerste kazen van de Kaaskoning uit 
Schijndel, de meest verse broden 
van Bakkerij Bekkers en het gezonde 
groente en fruit van Marcel Plaat 
groente en fruit uit Sint-Oedenrode. 

Allemaal met een zeer gevarieerd 
aanbod. Vul het bestelformulier in 
en de producten worden bij u thuis-
gebracht. Het scheelt een hoop tijd 
en u kunt gewoon kopen wat u nor-
maal ook in de winkel zou pakken. 
Vanaf bestellingen van twintig euro 
wordt de bestelling gratis thuisge-
bracht. U kunt ook kleinere bestel-
lingen plaatsen, maar daar wordt 
dan een kleine vergoeding voor ge-
rekend. Aangezien het initiatief pas 
net gestart is, worden de producten 
voorlopig op woensdag en vrijdag 
bezorgd. Op woensdag tussen 16.00 
en 18.00 uur en op vrijdag tussen 
18.00 en 20.00 uur. Wilt u iets op 
woensdag bezorgd hebben dan kunt 
u tot dinsdag 17.30 uur bestellen. 
Voor vrijdagse bestellingen geldt de 
deadline van donderdag 17.30 uur.
Het gemak is reuze. Heeft u geen tijd 
om ‘verse’ boodschappen te doen? 
Surf dan naar www.versuitrooi.nl en 
laat uw lievelingsproducten thuis-
brengen. Via de site kunt u gewoon 
met Ideal betalen, dus de bezorger 
hoeft de bestelling alleen maar af te 
geven. Bestel nu snel via 
www.versuitrooi.nl. 
 

 

advertorial
Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur
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Jan van de Weijer en Martien Wouters

“Pas later is de schrik gekomen”

Martien Wouters was pas net gebo-
ren, maar Jan van de Weijer was al 
bijna 10 jaar toen de oorlog uitbrak. 
Van de eerste jaren valt niet zoveel 
bijzonders te vertellen. In Olland 
viel het geweld toen allemaal nog 
wel mee. Natuurlijk waren de dis-
tributiebonnen al snel ingevoerd, 
maar verder  leek het leven in eerste 
instantie gewoon door te gaan.

Door: Ria Balk

Jan van de Weijer was een jaar of 
13 toen ze vanuit Rooi begonnen te 
schieten richting Olland. De Engel-
sen en Amerikanen probeerden  
Olland te bevrijden. Dat gaf een 
helse strijd. “Ik zei tegen pa: ‘het 
huis staat in brand’. Dat was hele-
maal niet zo, maar het leek er wel 
op. De huizen waren toen met riet 
bedekt en gemaakt van fistelstek. 
De kalk van de muren gaf helemaal 

af, dus het leek net alsof er een grote 
rookwolk boven het huis hing.” Bij 
de inmaakkuil had zijn vader een 
schuilkelder gemaakt, achterop het 
erf van de buurman. Toch gingen ze 
daar toen niet heen. Jan: “We moes-
ten voor de deur uit. Op handen en 
voeten gingen we door de modder 
naar de bunker onder de weg. Twee 
weken hebben we daar ongeveer 
gezeten met twee gezinnen. Alleen 
mijn oudste broer zat bij een oom 
van mij in Rooi.”
Wachten, dat deden ze in de bunker. 
Wachten, honger lijden en afluiste-
ren wat er om hen heen gebeurde. 
Toen zijn vader op een gegeven mo-
ment de bunker uitging om wat eten 
uit huis te halen, werd hij gesnapt. 
“Die Duitser sprong direct in de sloot 
met zijn geweer in de aanslag”, her-
innert Jan zich. “Toen moesten we 
eruit. Een heleboel Duitsers kwamen 
toen net terug uit Rooi. Ze wilden 
zich overgeven, maar zonder pardon 

werden ze teruggestuurd. Wij moes-
ten vervolgens naar de Pastorie om 
te vragen of we naar Rooi konden. 
Dat mocht echter niet. Die mannen 
met al die sterren waren bang dat 
spionnen zouden verraden hoeveel 
Duitsers er in Olland zaten. Heel  
Olland werd geëvacueerd.

“OP HANDEN EN 
VOETEN GINGEN WE 
DOOR DE MODDER 
NAAR DE BUNKER 
ONDER DE WEG. 

TWEE WEKEN HEBBEN 
WE DAAR ONGEVEER 
GEZETEN MET TWEE 

GEZINNEN.”

Hoe zou het gelopen zijn als…?
“Eigenlijk heb ik de oorlog heel 
nuchter meegemaakt”, vertelt Van 
de Weijer: “Schrik voelde ik toen 
nauwelijks. Dat is pas later geko-
men. Achteraf ga je je dingen afvra-
gen: Hoe zou het afgelopen zijn als 
mijn vader niet net op dat moment 
uit de bunker gekomen was? Of stel 
dat er een koe over de schuilkelder 
heen gelopen was? Die zou er zeker 
doorheen zijn gezakt. Dat was hele-
maal niet veilig. Alleen onder de weg 
zaten we veilig.” 
Al realiseerde hij het zich toen mis-
schien niet, toch zat de schrik er 
natuurlijk al die jaren wel in. “Soms 
moesten we ’s nachts uit bed omdat 
er een V1 overvloog”, vertelt  
Martien Wouters. “Dan moesten we 
er ook echt direct uit. Als de moto-
ren uitvielen, kregen we zo’n schrik. 
Eigenlijk wisten we nauwelijks wat 
voor dingen die raketten waren. We 
wisten alleen: als de motor uitviel, 
dan ging het mis.” Ook Martien 
heeft in de laatste oorlogsdagen in 
de schuilkelder gezeten. “Zo’n 800 
tot 900 Duitsers namen ’s nachts 
de boerderij in beslag. In één nacht 
hebben ze al onze kippen opgege-
ten. Die mensen hadden zo’n hon-
ger.”

 ‘Alles lag plat’
Klimmend over omgevallen bomen 
die als wegversperring voor de vij-
and dienden, moesten ze te voet 
naar Boxtel. Daar werden ze goed 
opgevangen. Drie weken later kon-
den ze weer terug, maar wat ze 
vonden was een heel ander dorp 
dan hetgeen ze verlieten. “Alles 
lag plat”, gooit Martien eruit. “Het 
halve dorp was verdwenen. Zelfs de 
kerk hadden ze niet laten staan. “ 
De kerk was met dynamiet tot ont-
ploffing gebracht en ongeveer een 
kwart van de boerderijen in het dorp 
was gebombardeerd. Wat nog over-
eind stond, had in ieder geval geen 
ruiten meer in de kozijnen. 

Jaren later begon Martien Wouters 
alles in kaart te brengen. Veel na-

vraag ging daaraan vooraf. Martien: 
“Ik wilde precies weten hoe alles 
zat en welke familie in welk huis 
woonde, dus ik heb veel nagevraagd 
bij oudere dorpsgenoten. Jan wist 
er veel van, omdat hij jarenlang de 
krant heeft rondgebracht. Hij kwam 
overal.” Lange tijd is Martien er be-
zig mee geweest. “Hij moest steeds 
groter worden gemaakt. Met behulp 
van mensen die er verstand van 
hadden, heb ik de tekening alsmaar 
uitvergroot en zo is uiteindelijk de 
landkaart compleet geworden. Alles 
staat erop.” Samen met Jan, bekijkt 
Martien nog eens uitgebreid de vre-
selijke resultaten van die laatste oor-
logsdagen. Bijna 30 platgegooide 
boerderijen telt hij op de kaart. 

v.l.n.r.: Martien Wouters en Jan van de Weijer op de onderduikplek bij  de bunker. 
In de loop der jaren is de bunker vervangen door een nieuw exemplaar.

v.l.n.r.: Jan van de Weijer en Martien Wouters bestuderen 
de landkaart die laatstgenoemde van Olland maakte.

Kerstvoorleesuurtje in het donker

Op zaterdag 21 december is de bieb 
een beetje donker, maar achterin 
branden gezellige lichtjes. Kinderen 
tot 8 jaar zijn die dag tussen 18.00 
en 19.00 uur – in pyjama en met hun 

lievelingsknuffel! - van harte wel-
kom voor een kerstvoorleesuurtje.

Samen met opa of oma, papa of 
mama, of wie dan ook, gezellig 
genieten van mooie kerstverhalen: 
welk kind wil dat nou niet? Kom je 
ook? Deelnemen kan voor € 1,- (per 
kind). Aanmelden kan voor 20 de-
cember bij Sas Evers, 
s.evers@bibliotheekmeierij.nl. 

Sinterklaasfeest Kinderkoor
Dit jaar werden de kinderen van het 
kinderkoor wel op een hele speciale 
manier verrast door Sinterklaas. Ter 
gelegenheid van hun 50-jarig ju-
bileum, mochten ze met z’n allen 
naar de film! Speciaal voor het kin-
derkoor werd in Veghel de nieuwe 
kerstfilm “Midden in de Winter-
nacht” naar 16.00 uur verplaatst, 
zodat alle kinderen, ook die van het 
voortgezet onderwijs, er bij konden 
zijn. Tijdens de film werden de kin-
deren verrast met popcorn en limo-
nade. Na afloop werd er nog gezel-
lig met z’n allen frietjes gegeten. 
 
Musical
Het kinderkoor is inmiddels begon-
nen met de repetities voor de nieu-
we musical, SING SING SING, die 
volgend jaar juni zal worden uitge-
voerd. Het is een spannend verhaal 
dat speelt rond de finale van een 
zangwedstrijd. De kinderen worden 
daarbij op de piano begeleid door 
Henk van Riel. 
 
Waar zit ons Rooise zangtalent?
Nieuwe kinderen zijn altijd heel erg 
welkom. Iedereen vanaf groep 4 
mag altijd komen kijken bij de repe-
tities. De kinderen repeteren iedere 
woensdag van 19.00 tot 19.45 uur 
in de bovenzaal van zalencentrum 

“De Beurs”. Deelname is dit jaar gra-
tis ( anders 15 euro per jaar). Breng 
dus een paar vriendinnen (vrienden) 
mee en ga eens een kijkje nemen. 
Het kinderkoor zingt veel bekende 
nummers uit het Junior Songfestival 
en Kinderen voor Kinderen. Je vindt 

het vast hartstikke gezellig!
 
Wil je nog iets weten, neem dan ge-
rust even contact op met Thea van 
der Schoot.
Haar telefoonnummer is 0413-
476491, E-mail h.schoot2@chello.nl

Actie
10% 

korting*

op arbeid bij het  
uitvoeren van een 
onderhoudsbeurt!

*actie loopt t/m 31 maart 2014

Jos Martens & Zn B.V.
tuin & Parkmachines • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131 • www.josmartens.nl

Verkoop • Onderhoud • Reparatie

Zeer voordeLige

onderhouds
tarieven!

tuin & Park
machines
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NIEUWE LOCATIE
Gevestigd in De Grijze Generaal

Mohs Klinieken Eindhoven heet u van harte  
welkom op haar nieuwe, definitieve locatie!

Mohs Klinieken Eindhoven is een zelfstandig  
behandelcentrum voor alle dermatologische zorg.  

•     Dezelfde vergoeding van uw zorgverzekeraar als bij een  
       ziekenhuis of andere zorgaanbieder
•     Tarieven verzekerde zorg gemiddeld 20 – 30% lager dan 
        tarieven elders (aantrekkelijk voor uw eigen risico)
•     Minimale toegangstijden
•     Laagdrempelige topzorg in een aangename omgeving
•     Ruimte voor persoonlijke aandacht voor patiënten

Gespecialiseerd in HUIDKANKER (waaronder  
Mohs-chirurgie), SPATADEREN en LASERBEHANDELINGEN

Vanaf 9 december kunt u terecht op onze definitieve locatie:

Mohs Klinieken Eindhoven 
Winston Churchilllaan 85
5623 KW EINDHOVEN

T    040 - 8200 930
F    040 - 8200 931
W  www.mohsklinieken.nl
E    contacteindhoven@mohsklinieken.nl

Bron afbeelding De Grijze Generaal: www.bouwplaat.nl

mw. dr. J.U. Ostertag
dr. M.E.J.M. Verhaegh 

Uw Kerstmenu

Carpaccio van tonijn met een frisse kruidensalade
of

Rollade van kwartel met een gefrituurd kwartelpootje

 

Truffelsoep met croutons, belegd met Iberische ham

 

In schelp gegaarde coquilles met Hollandse groenten
of

In roomboter gegaarde ossenhaas met een dressing van vanille

 

Gebakken heilbot met een saus van saffraan 
of

Filet van hert met een saus van marloeskes uien en een gratin van witlof

 

Brasserie DE BELEVING 
Kerstbal, overgoten met een warme chocoladesaus

 
Menu: € 56,00

Wijnarrangement: € 25,00
 

1e en 2e kerstdag geopend vanaf 17.00 uur
Voor reservering neem contact met ons op: 

Tel.: (0413) 47 43 92 • info@brasseriedebeleving.nl

Vanaf 1 januari 2014 worden wij:

Heuvel 30

5492 AD Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471 737

info@stylishkappers.nl

Maak nu een afspraak voor de feestdagen;

0413 471 737
Ontvang een kleine attentie bij
elke knipbeurt in December!*
*Zolang de voorraad strekt.

Ontvang een kleine attentie bij
elke knipbeurt in December!*
*Zolang de voorraad strekt.

Dè kapsalon van Sint-Oedenrode

en omgeving staat voortaan onder

leiding van Topstyliste Eva Wouters!

Live Serious Request in ‘t Pumpke

Aanstaande donderdag is het zover. 
Om 19.45 uur worden wij; Teun, 
Jop, Patrick en Rene opgesloten in 
het glazen huis door burgemeester 
Maas. We gaan via een marathon 
live uitzending geld ophalen voor 
het Rode Kruis. Het doel dit jaar is 
“voorkomen dat kinderen sterven 

door diarree”. Allerlei festiviteiten 
passeren de revue, natuurlijk met 
het doel om het sterftecijfer van 
kinderen over de hele wereld probe-
ren terug te dringen.

Op donderdagavond starten we met 
Pubquiz: iedereen kan zich hiervoor 

aanmelden, inschrijfgeld 5 euro per 
team. Teams mogen maximaal uit 7 
personen bestaan. 
Aanvang quiz: 21.00 uur. Op vrij-
dagavond is het een kroegavond, 
waar iedereen muziek aan kan vra-
gen en geld kan doneren voor het 
goede doel. Op zaterdagmiddag is 
er een bierpong competitie. Ieder-
een kan zich hiervoor aanmelden, 
minimaal 2 personen per team. Kos-
ten 30 euro per team. 

Op zaterdagavond wordt de kroeg 
overgenomen door Rhode 10. Een 
enthousiast team voetballers zal 
laten zien dat ze niet alleen op het 
veld, maar ook in de kroeg haar 
beste beentje voorzet voor een ge-
slaagde avond! Iedereen is welkom, 
ook op deze avond kun je het goede 
doel steunen. ’T Pumpke zal op een 
speciale manier aangekleed worden, 
er zijn verschillende drankspelletjes 
en ook voor de vette hap wordt ge-
zorgd.

Zondagmiddag vindt er een veiling 
plaats. Er worden mooie artikelen 
geveild, wie het hoogste biedt wordt 
de eigenaar! Het geboden bedrag 
gaat naar het goede doel. Op zon-
dagavond wordt de marathon afge-
sloten met een optreden van Down 
with the Syndrome. Zij zorgen voor 
een spetterend afsluiten van alle 
festiviteiten. Het bedrag dat we bin-
nenhalen tijdens deze dagen, gaan 
we persoonlijk aanbieden in  
Leeuwarden tijdens Serious Request.

We zijn dagelijks live te volgen via 
de live stream: www.cafepumpke.
nl. Aanmelden voor de diverse fes-
tiviteiten kan via mail aan:  
seriousrooi@hotmail.com of bij
‘t Pumpke. We hopen dat er zo veel 
mogelijk mensen met ons mee doen, 
zodat we niet met lege handen naar 
Leeuwarden hoeven!

Kaartavond CV ’t Skrothupke
Op zaterdag 21 december aan-
staande houdt  CV ’t Skrothupke 
weer zijn traditionele kaartavond. 
U kunt weer rikken of jokeren voor 
mooie vleesprijzen, levensmidde-
lenpakketten en vele andere prijzen.

De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in café Oud Rooy. 

Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. 
Een uitgesproken gelegenheid om 
tijdens deze donkere dagen voor 
Kerst en Nieuw, eens met anderen 
een avondje gezellig te ontspannen 
en onder het genot van een drankje 
samen een kaartje te leggen. Ouder-
wetse gezelligheid met een sportief 
karakter. 
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Mooi op  leeftijd
Fietsclub PVGE maakt een 
kerstfi etstocht met ontbijt
Op woensdag 18 december is er 
onze bijzondere kerstfietstocht naar 
Joe Mann. Dit keer bijzonder, om-
dat we eerst met zijn allen gaan 
ontbijten bij IKEA, dus niet van te-
voren ontbijten.

Daarom is de start dit keer om 9.30 
uur vanaf het 17 Septemberplein en 
van hier fietsen we naar Ekkersrijt, 

waar we om 9.45 uur aankomen. Na 
het ontbijt wordt ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal naar Joe Mann 
gefietst, alwaar de koffiebreak. Om 
12.30 uur zijn we weer terug op het 
17 Septemberplein. Verdere inlich-
tingen bij fietsclubcoördinator: 
Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Kerstgedachten 2013
In het licht van het Kerstgebeuren 
ga ik op weg, op zoek naar vrede. 
Onderweg kom ik denkbeeldig in 
vele landen “All over the World” 
In Zuid -Afrika en ervaar de enorme 
omwenteling, die door de nu over-
leden Nelson Mandela is teweeg 
gebracht en zal deze in de toekomst 
standhouden.
 
In gedachten reis ik naar Amerika 
waar velen nog leven met het schrik-
beeld van 11 september. Dan merk 
ik hoe men worstelt met het vertrou-
wen en geloof in hun president. Kan 
hij zijn idealen als invloedrijkste man 
van de wereld waarmaken? 

Ik ga in gedachten  verder naar de 
Filipijnen en zie alle ellende, Sri Lan-
ka waar enkele  jaren geleden, juist 
met Kerst, een Tsunami 30.000 do-
delijke slachtoffers eiste. Dan kom ik 
Haïti en Pakistan en zie daar nu nog 
de enorme trieste beelden. De wan-
hoop nabij reis ik verder door het 
Oosten en zie hoe rondom Bethle-
hem, op de plek waar ruim 2.000 jaar 
geleden het Kerstverhaal begon, nu 
nog steeds een strijd wordt gevoerd 
door Israël en Jordanië. Zijn het toch 
de leiders, de voormannen van deze 
naties die geen toenadering willen 

zoeken?  Ook in Syrië, Afghanistan 
en Somalië sta ik verbaasd over de 
daar gevoerde oorlog?  

Ik zoek de stilte om tot bezinning te 
komen om al de opgedane indruk-
ken te verwerken.

Als  kind heb ik, zoals velen van u de 
Tweede Wereldoorlog meegemaakt. 
Na de bevrijding waren we opgeto-
gen, weliswaar met gemengde ge-
voelens omdat zo velen het leven 
lieten, maar we mochten in vrijheid 
verder leven. Nu, 68 jaar later, drin-
gen de trieste beelden vanuit de ge-
hele wereld via satellietverbindingen 
de huiskamer binnen. Maar heeft 
de jeugd daar belangstelling voor?  
Zij hebben  het te druk met sms’en, 
twitteren, disco, sporten en andere 
zaken waarover ik in mijn jeugd nog 
nooit had gehoord.
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Maar welke toekomst?
Mijn triestheid gaat over en ik word 
blij als ik mijn zegeningen tel. 

Terug in Europa word ik positief ge-
stemd bij de gedachte dat steeds 
nieuwe landen, ook uit Oost Europa, 
willen aansluiten bij de EU. Zo moet 
de weg naar vrede worden bewan-

deld. Het maakt mij gelukkig dat ik 
in Europa ben opgegroeid en mag 
leven.

Terug in Nederland ben ik ervan 
overtuigd dat dit een van de beste 
en mooiste plekken op deze aarde is. 
Ook al worden we soms opgeschrikt 
door tegenstellingen, terrorisme en 
ander zinloos geweld. De economi-
sche crisis en de vergrijzing die ons 
zorgen baart. 
Waar gaat dit heen met  het Chris-
tendom?  Maar ook hier is licht en 
vertouwen te bespeuren met de 
komst van Paus Francicus zal er meer 
dialoog, samenspraak om meer be-
grip voor elkaar komen.

De gehele wereld viert Kerstmis, het 
feest van de geboorte van de Ver-
losser. 2000 Jaar geleden zong men: 
Ons is een Redder geboren.  Laat ie-
der voor zich proberen in onze eigen 
omgeving, gezin, buurt,  dorpsge-
meenschap en de gehele samenle-
ving vrede in stand te houden door 
overleg en samenwerking.
We moeten ons samen inzetten 
voor de vrede. Een vredig en gezellig 
Kerstfeest 

Een Rooise senior

Alertzorg biedt de extra zorg die absoluut nodig is

Een gedeelte van de zorg belandt 
straks op het bordje van de gemeente. 
Hoe en wat is nog niet precies duide-
lijk. Dat schept veel onduidelijkheid. 
Ook voor Alertzorg, een zorgaanbie-
der uit Sint-Oedenrode, is de toe-
komst nog een grijze vlek. Jan van ’t 
Hof is één van de initiatiefnemers. Hij 
is bezorgd. 

“De overheid stelt dat de familie van 
hulpbehoevenden maar bij moet sprin-
gen. Zo makkelijk is het niet, wij zien 
vaak dat die al volledig ingezet wordt”, 
stelt de zorgaanbieder. Ook al is nog 
niet helemaal duidelijk hoe het aanbie-
den van zorg vanaf 1 januari 2015 er uit 
gaat zien. De overheid roept de men-
sen nu al op om meer voor elkaar te 
gaan betekenen. “De zorg wordt voor 
iedereen duurder. Je krijgt minder voor 

meer, om het zo maar te zeggen. We 
zien best in dat er soms nog wat marge 
zit in het efficiënt organiseren van een 
zorgvraag, maar het probleem is echt 
niet alleen op te lossen door het aan-
bieden van een lift naar het ziekenhuis 
of door eens per week boodschappen 
te doen voor je zorgbehoevende buur-
man. Het zit veel dieper”, drukt Van ’t 
Hof op het hart. “Men denkt dat het 
duurder is om bij ons zorg af te nemen, 
maar dat is niet zo. Door de juiste zorg 
aan huis te geven voorkomen we juist 
extra kosten zoals een verblijf in het 
ziekenhuis of revalidatiekliniek.”
Op dit moment zijn er zo’n 700 zorgin-
dicaties afgegeven in Sint-Oedenrode. 
Grofweg 300 intern en 400 extern, 
jong en oud. Tientallen daarvan halen 
hun zorg bij Alertzorg, gevestigd aan 
de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. 

Jaren geleden begonnen Jan van ’t Hof 
en zijn partner Sabine van de Laar het 
bedrijf wat als missie heeft om mensen 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 
Opname in een zorginstelling wil het 
zo lang mogelijk uitstellen. Van ’t Hof: 
“Ons team bestaat inmiddels uit zo’n 
twintig personen. We helpen mensen 
met complexe zorgvragen. Denk aan 
neurologische zorg zoals zorg bij de-
mentie, niet aangeboren hersenletsel, 
dwarslaesie enz. Vaak krijgen ze hulp 
van familie of vrienden, maar er blijft 
behoefte aan een stukje professionele 
zorgverlening, met regelmaat terugke-
rende medische handelingen of sim-
pelweg een verpleegkundige observa-
tie als schakel tussen de patiënt en de 
huisarts. Dan staan we voor ze klaar.” 

“Persoonlijke aandacht staat bij ons 
voorop”, vervolgt hij. “Rond iedere 
cliënt formeren we een team wat bij 
hem of haar past. We kijken daarbij 
goed naar de persoonlijkheden. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat met 
name het vaste team door veel cli-
enten als een groot pluspunt wordt 
gezien. Ze zien vrijwel altijd dezelfde 
medewerkers die hen verzorgen. Daar-
bij staan de wensen van de cliënten 
voorop. We proberen die zoveel mo-
gelijk, met behoud van zorgkwaliteit, 
te vervullen.” Ook al is de toekomst 
onzeker. Het team van Alertzorg staat 
voor iedereen klaar die de hulp hard 
nodig heeft.

Alertzorg, Eerschotsestraat 12, 
0413-841957, 0653980218, 
www.alertzorg.nl

advertorial

Aandacht voor elkaar
Ons huidige leven is veel meer als 
vroeger een ik maatschappij gewor-
den. Sociaal contact is er wel maar 
vaak er op gericht van….als ik er 
maar beter van word.

Als u nu een senior bent van 60 jaar 
en u denkt nog even terug aan zo´n 
50 jaar geleden dan was het wel an-
ders. We kenden de buren, hielpen 
elkaar en als er veel werk of ziekte 
was werd er spontaan geholpen. 
En we leenden bij elkaar als er even 
gebrek was aan het een of ander 
of pasten op elkaars kinderen waar 
dit nodig was.. Burenhulp en hulp 
aan familie onderling was een groot 
goed.
Hulp is ook nu nog nodig, maar dan 
op een andere manier. Als we den-
ken aan:  kinder-opvang, naschoolse 
opvang, thuiszorg, dagverzorging, 
klussendiensten, knoppendiensten 
enz. alles wordt georganiseerd. Ie-
dereen mag hieraan zelf een waarde 
toekennen, maar de echte, spontane 
aandacht voor elkaar is vaak door 
instellingen en instituten overgeno-
men.
Natuurlijk zijn er goede voorbeel-
den waar u de buren nog echt kent 

en waar u om hulp durft te vragen. 
Maar vooral de jongere gezinnen 
hebben het druk, druk met de kinde-
ren, met het werk, op school, en in 
de weekenden sporten of contacten 
met hun eigen vrienden. En op zon-
dag naar Opa en Oma kan nog wel 
in gezinnen met heel kleine kinde-
ren maar is de lagere schoolleeftijd 
bereikt dan zijn de sport en andere 
activiteiten belangrijker geworden.
Hebben wij als senioren nog wel vol-
doende aandacht voor elkaar? Wel 
voor familie, vrienden, de club en 
misschien enkele buren. Maar is er 
ook aandacht voor iemand die pas 
weduwe of weduwnaar is? Voor 
iemand die eenzaam, verdrietig of 
langdurig ziek is of voor gehandi-
capten die ook extra zorg nodig 
hebben?
Ik hoor nog een deskundige spreker 
op een bijeenkomst voor ouderen 
zeggen:   de 3 belangrijkste punten 
die senioren niet mogen vergeten 
zijn het geven van: aandacht, aan-
dacht en nog eens aandacht.
Kan dit ons ook inspireren?

Sam Sterk

Tournus  

De Saint Philibert. De crypte. Catacombe
van verleden waarin bezonken stemmen,
voetstappen teruggekeerd naar hun begin.

Stilte die door de ruimte sneeuwt.
Als in een glas de kou die optrekt
langs de wanden.

Maar er is geen glas, geen logboek
voor etmalen, getijden.

Wie hier afdaalt wordt gewaar de gestaag
vallende waterdruppel die hoorbaar maakt
het uitblijven van geluid, het bonzen
van zijn hart, het suizen van zijn bloed,
zijn trommelvliezen.

Een ijslokaal vol januarileegte
dat langzaam krimpt tot een grimas
en hevig doet verlangen naar
warme nachten, zuidenwind.

Waden door webben van geweven stilte
blijkt een oefening in sterven, zoals
een kaarsvlam tijd neemt om
licht woordloos te verbranden.

     Kees Hermis

Uit: Stui� icht, 2003      
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Gezamenlijk kerstconcert Ollandse muziekverenigingen
Op zondag 15 december verzorgen 
Gitaarvereniging Ancora en de Ol-
landse Dorpskapel gezamenlijk het 
traditionele kerstconcert in MFA 
De Loop’r. Vanuit de ware kerstge-
dachte hebben de twee Ollandse 
muziekverenigingen dit jaar de han-
den ineengeslagen. Ook de jeugd-
leden worden actief bij het concert 
betrokken.

De Dorpskapel begon lang geleden 
met een muzikale tocht gedurende 
de kerstnacht. Met paard en wagen 
trokken ze toentertijd door het dorp, 
waarbij ze op iedere hoek halt hiel-
den voor een muzikale noot. Ook 
bij de gitaarvereniging Ancora vond 
het eerste kerstconcert al heel wat 
jaar geleden plaats. Zowel Ancora 
als De Dorpskapel heeft het publiek 
dan ook een uitgebreid repertoire te 
bieden. 

Al eerder besloten gitaarvereniging 
Ancora en De Dorpskapel de krach-
ten te bundelen en ook dit jaar zul-
len ze het publiek weer gezamenlijk 
trakteren op een gevarieerd pro-
gramma. Zowel traditionele als mo-
derne kerstliederen op gitaar wor-
den afgewisseld met blaasmuziek. 
Bewust zetten beide groepen daar-
bij tevens de jeugd op het podium. 
“Dat vinden ze super spannend”, 
aldus gitarist Betsie Geerts. De elf 
jeugdleden van Ancora worden aan-
gevoerd door Boudewijn Dolstra en 
de volwassenen begeleiden hun ei-

gen zang met gitaar onder leiding 
van Sander van den Helm. Bij De 
Dorpskapel zullen jeugd en volwas-
sen leden beurtelings een deuntje 
wegblazen onder leiding van Willem 
Gerritsen en zal één nummer geza-
menlijk worden uitgevoerd.

Familie, vrienden, dorpsgenoten: ie-
dereen die zich in kerstsfeer wil laten 
onderdompelen, is van harte wel-
kom bij het Ollandse kerstconcert. 
De voorstelling begint om 14.00 uur 
en de entree is gratis.  Na een ludie-
ke ontvangst kan iedereen zich over-
geven aan de kerstliederen op gitaar 
en blaasinstrument.  Om het gevoel 
van de naderende kerst compleet 
te maken wordt datzelfde weekend 
op het dorpsplein de kerststal opge-
bouwd.

Voor de feestdagen
Gourmet compleet 

per persoon 13 euro
Met diverse soorten vlees: runds, varkens en kip.

Huzarensalade
Twee soorten rauwkost

Vruchtensalade
Stokbrood en kruidenboter

Drie koude sausjes
Gesneden uien, paprika’s en champignons

Krielaardappeltjes
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Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode
Telefoon: O6-50912136

Bobbenagelseweg 14 
Sint-Oedenrode

0413-478843 / 06-27366600

VANAF 
6 DECEMBER

verkoop van 8.30 - 19.00 uur
Diverse maten, ook in pot.

 de kerstboom wordt 
GRATIS voor u ingepakt voor 

gemakkelijk vervoer.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

U bent van 10:00 tot 22:00 uur van harte welkom, om onder het genot van een 
hapje en een drankje, een kijkje te komen nemen in onze geheel vernieuwde salon.

Tijdens deze dag hebben we een TOP actie:
50 % korting * op alle Skeyndor producten  

*) actie is alleen geldig op 13 december m.u.v. actieproducten

Tussen 18:00 en 22:00 uur zal onze Matis huidspecialiste u meer gaan vertellen 
over Matis en  tussen 13:00 en 22:00 uur zal er een specialiste aanwezig 

zijn op het gebied van verwijderen van huid one� enheden (coaguleren).

Graag tot ziens bij,

Beauty Basics | Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

Hero
pening 

Schoonheidssalon

Op vrijdag 13 december 
organiseren wij de  Beauty re-opening day
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D’n knapste boer pist nog wel ’s op z’n klompe.
Iedereen maakt wel eens een fout.
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Buurt wil dat gemeente biogasfabriek 
alsnog tegenhoudt

Tot die
tijd vangen we het

dus nog maar gewoon
met de stof-

zuiger op

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Zwarte Piet

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wilma Klomp
Kwikstaart 10

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 De uitlaat

wees gegroet
zei zij
het doet u goed
uw hond
hij kwispelt blij
en draagt bij
aan uw goede moed

zij, met luisterdoppen,
ondergaat de top duizend
hoe lang moet u nog
is een van mijn vragen
het antwoord niet duidelijk;
die leegte wil ik best
met me meedragen

u laat zich zeker
voeden voor uw rijm

merkt zij op

nee, daar ben ik niet
op uit, prevelt mijn mond
ik ledig mijn kop
mijn viervoeter zijn stront

dit is diepgang tussendoor
op het Looierspad
aan mij wel besteed;
buurten is een schat
die mij dagelijks kleedt

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Als je niet in je auto mag rijden 
als je gedronken hebt, waarom hebben bars, 

cafés e.d. dan parkeerplaatsen? 

O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r
(0413) - 28 98 53

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u rO n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r

(0413) - 28 98 53(0413) - 28 98 53
www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u rO n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r

(0413) - 28 98 53(0413) - 28 98 53
www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
DE KONING  MAKELAARDIJ BV

LENIE DANIELS
PAST. VAN GELDROPSTRAAT 39 SCHIJNDEL
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
lis, blom, flox, iris, lelie, lotus, netel, viool, anemoon, 

kamille, orchidee, lavendel, herfstchrysant, 
akkergoudsbloem, pinksterroos, papegaaitulp
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BOSCHWEG 80 • SCHIJNDEL • TEL. 073 547 49 08
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

WOONWINKEL
WOONCONCEPT
WEKEN
KIES VOOR WONEN IN STIJL EN MELD U NU AAN
OP WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL/WWW
VOOR EEN GRATIS VRIJBLIJVEND INTERIEURADVIES!

MAAK NU EEN AFSPRAAK 
VOOR EEN GRATIS
WOONCONCEPT OP MAAT
Heeft u ook zin om uw huis een make-over te geven maar 

weet u niet hoe ? Bent u toe aan nieuwe kleuren of meer 

sfeer? Wij geven u graag een persoonlijk woonadvies.

Om van uw huis een fi jn thuis te maken. Ga samen met 

ons aan de slag en geef uw interieur een boost! 

WEGENS SUCCES ZIJN ONZE 
ACTIEWEKEN VERLENGD TOT 
ZATERDAG 21 DECEMBER A.S.

• Ga naar www.woonwinkelschijndel.nl/www en meldt u

 aan voor een afspraak! 

• Kom naar onze winkel en breng foto’s en/of een

 plattegrond van uw woonruimte mee.

• We bekijken samen met u uw huidige interieur en uw

 nieuwe woonwensen.

• Na vertaling van uw woonwensen presenteren we ons

 interieuradvies door middel van een uitgewerkte platte-

 grond en een prachtig moodboard opgebouwd uit foto’s

 en diverse materialen.

www.woonwinkelschijndel.nl/www

Meld u aan voor onze nieuwsbrief op onze website of Like onze pagina op Facebook
en blijf op de hoogte van de laatste woontrends én onze aanbiedingen!

4344_WWINK_DM-actie_Adv_WK48_109x388.indd   1 25-11-13   11:08

Verknocht aan alles wat draadloos is

Vroeger woonde Frank Molenaar 
bij zijn ouders in een huis wat 
enigszins  verscholen lag in het 
bos. Het had veel weg van een 
hoofdkwartier van de geheime 
dienst. Het dak was bezaaid met 
antennes en het wemelde er van 
de zend- en ontvangstapparatuur. 
Frank was zelf de directe oorzaak 
van het ‘stekelvarken’, zoals hij 
de woning nog steeds liefkozend 
noemt. In zijn jonge jaren was de 
Rooienaar verknocht aan alles wat 
met radiofrequentie en draadloze 
verbindingen te maken had. Dat is 
nog steeds zo. Hij heeft er zijn be-
roep van gemaakt.

The Passion en de kroning van  
Koning Willem-Alexander waren in 
2013 veruit de grootste tv-produc-
ties van Nederland. Revolutionaire 
beelden spatten uiteen in iedere 
woonkamer. Miljoenen Nederlan-
ders waren getuigen van de meest 
moderne manier van uitzenden. 
Camerabeelden vanuit alle hoe-
ken en standen zorgden er voor 
dat iedereen er met de neus bo-
venop zat. Frank Molenaar zat er 
middenin. Onder zijn bedrijfsnaam 

FM-systems werd hij als hoogfre-
quentietechnicus (RF-technicus) 
ingehuurd door Dutchview, die op 
haar beurt weer was ingeschakeld 
door de NOS. “De omroepen heb-
ben zelf geen vast personeel voor 
elektronica. Zelfs de NOS niet. Alle 
technici worden ingehuurd. Niet 
om mezelf op de borst te kloppen, 
maar tijdens deze producties wor-
den alleen de beste specialisten 
benaderd. Het was voor mij dan 
ook een hele eer dat ik daar toe be-
hoorde.” Tijdens de kroning stond 
de Rooise techneut op het dak van 
het havengebouw in Amsterdam. 
Hij moest er voor zorgen dat het 
draadloze signaal van de camera 
constant zonder storingen bij de re-
gie binnenkwam. Frank: “Dat klinkt 
misschien eenvoudig, maar het 
vergt veel. Vooral de voorbereiding 
is heel belangrijk. Alles moet op 
en top getest worden, voordat het 
‘live’ gaat. Achteraf gezien verliep 
het perfect. Dat geeft een enorme 
kick.”

Als kleine jongen had Frank al 
een enorme interesse in alles wat 
draadloos was. Bestuurbare auto’s 
vond hij geweldig, de radio was 

reuze boeiend en hij viel zo nu en 
dan in slaap met een walkie talkie in 
zijn hand. Schroeven, uit elkaar ha-
len, zenden, solderen, uitproberen. 
Dagelijks was hij met zijn hobby 

bezig. “Dat ‘prutsen’  is wel goed 
geweest”, beseft de technicus. “Ik 
heb er later veel profijt van gehad 
tijdens mijn studie en mijn werk. Ik 
ben het ook altijd leuk blijven vin-

den. Je kunt wel zeggen dat ik er 
voor geboren ben.” De konings-
vaart was voor Frank een hoog-
tepunt, maar de betrokkenheid 
bij de opnames van ‘the Passion’ 
overstijgt dat gevoel.  “Ongelofe-
lijk! Vijf dagen lang ben ik daar aan 
het werk geweest. Soms wel van 
14.00 uur ’s middags tot 4.00 uur 
’s nachts. De steadycam was mijn 
project. Ik moest wederom zorgen 
voor een haarfijn draadloos sig-
naal en dat lukte. Vooral de scene 
waarbij de steadycam shots maakt 
van de hoofdrolspeler terwijl hij er 
omheen rent, bezorgde me kippen-
vel.”

Zal over tien jaar alles draadloos 
worden uitgezonden? Volgens 
Frank is dat onmogelijk. Steeds 
meer apparaten worden draadloos, 
maar dat zorgt er ook voor dat er 
meer en meer signalen komen. 
Die zorgen automatisch voor sto-
ring. “Het is zorgelijk”, uit Frank. 
“Frequentieplanning wordt steeds 

belangrijker. Tijdens grote evene-
menten, zoals de ontvangst van 
het Koninklijk paar in Den Bosch, 
wordt de capaciteit van bijvoor-
beeld Vodafone en KPN al terug-
geschroefd, omdat anders de kans 
op storingen te groot is en dat kan 
natuurlijk niet tijdens een live uit-
zending.”

“IK STOND OP DE SET 
MET TRANEN IN MIJN 
OGEN. DAT IK DAAR 
BIJ MOCHT ZIJN!”

Ondertussen ‘prutst’ Frank lekker 
door. Er komen weer grote klussen 
aan, zoals waarschijnlijk de grote 
nucleaire top die komend jaar in 
Nederland plaatsvindt.. “Iedere 
dag geniet ik van mijn werk. Het is 
vooral mooi om dingen te maken 
waarvan mensen denken dat het 
absoluut niet kan. ‘MC Gyveren’ 
noemen we dat. Met rollen plank-
band en kroonsteentjes kun je heel 
veel, haha.”
 

Dit was Frank’s werkplek tijdens de rondvaart van Koning Willem-Alexander.

Frank in actie op vliegbasis Volkel.

Zo te zien is nog steeds niet alles draadloos.

Frank was ook aanwezig in Den Bosch bij het ontvangst van het Koninklijk paar.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Loop eens binnen voor de nieuwste 
camera’s en gezellige kerstkadootjes.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Op maat gemaakte meubelen, zonder 
meerprijs
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Early Bird actie: dagelijks tot 10.00 uur 
officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 380,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Dierbare herinneringen– wij zetten uw 
oude films over op DVD.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------

MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
Van 23 december t/m 3 januari gesloten
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. Tel: 06-
13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Kerstbeelden van Jim Shore (voorheen 
verkrijgbaar bij Montmartre), nu veel 
modellen met aantrekkelijke kortingen.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Te huur
Chalet voorzien van CV + aansluitingen 
witgoed. Ook voor tijdelijke bewo-
ning. Info: 06-21403425
--------------------------------------

Aangeboden

De feestdagen zijn weer in zicht.
Geef eens een massage kado!
Kadobonnen bij: 
www.de-bodhiboom.nl 
of bel : 06-52213652
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit voor-
raad leverbaar
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw rit-
ten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – Liempde
0411-632569
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen 
fabriek
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto.
Informeer naar onze mogelijkheden.
Handelsweg 11A, bedrijventerrein 
Nijnsel 0413-476198 - 06-20308105
--------------------------------------

   

Deze week een enkel persoon op de foto. Misschien is er wel iemand 
die weet wie deze man is? Dan horen we het graag! Stuur uw mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bin-
nen in ons kantoor, Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Mevr. Jansen van de bakker en buurvrouw Paul de Luub.

Mia de Leyer

Volgens mij is de vrouw in 
de bloemetjesjurk mijn oma 
Marietje Jansen en voor 
haar in de kinderwagen 
haar zoontje Pieter.

A vd Linden-Jansen

De foto is genomen voor 
het toenmalige Heuvel A424, nu de 
pizzeria en voorheen onze bakkerij. Er naast zat Van den Wittenboer, 
nu de DA. Zeer waarschijnlijk zie ik Marie Jansen van Sjaak Jansen met 
haar zoontje in de kinderwagen. De foto zal in de jaren ‘30 genomen 
zijn.

Gijs van Aarle

Op de historische foto die woensdag in DeMooiRooiKrant staat, her-
ken ik mijn vader in de kinderwagen met mijn Oma erachter. Dit is de 
vrouw op foto rechts. Dit is Marietje Jansen met de jongste zoon Pieter 
Jansen. Vrouw van bakker Sjaak Jansen die vroeger op de hoek van de 
Heuvel in Rooi zat.

Roland Jansen

Historische beelden

Marktplein
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259. 
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
0620-573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Ongedierte

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

Interieur

Meubel-Stunter
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Diversen

15 dec. vlooienmarkt
Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg Eindhoven
90 kramen bomvol!
9-16 uur.06-20299824
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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DE LAGE WEIDE NIJNSEL

12
12

12

12
Aanvang 20.00 uur 
Sportpark de Neul

Vrijdag 13 december van 10 tot 22 uur

Beauty Re-opening Day bij Beauty Basics

Iedereen wil mooi zijn op een ma-
nier die bij hem of haar past.  
Stefanie van Haaren weet dat als 
geen ander. Al meer dan tien jaar 

heeft ze een eigen schoonheids-
salon aan de Beatrixstraat in Sint-
Oedenrode. Komende vrijdag zet ze 
een nieuwe stap met haar bedrijf. 

Dan vindt namelijk de heropening 
plaats van Beauty Basics. Met open 
armen heet ze iedereen welkom.

De salon is flink uitgebreid. Beauty 
Basics bestaat niet meer uit één 
enkele ruimte waar de behandelin-
gen plaatsvinden. De zaak herbergt 
voortaan een ontvangstruimte, een 
adviesruimte en een behandelruim-
te. Zo kan Stefanie haar klanten 
nog beter van dienst zijn. “Ik ben 
klaar voor die volgende stap”, zegt 
ze zelfverzekerd. “Dat vinden mijn 
vaste klanten ook. Ze zeggen dat 
ik toe ben aan een hoger segment. 
Het uitbreiden en verbouwen past 
precies in mijn visie. Ik heb jaren-
lang ervaring opgedaan door hard te 
werken en veel cursussen te volgen. 
Nu mag het allemaal best naar een 
hoger niveau.” Dat wil niet zeggen 
dat haar doelgroep veranderd. Zeker 
niet, Stefanie is en blijft laag bij de 
grond en toegankelijk voor ieder-

een. “Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg. Dat is mijn motto”, 
zegt de schoonheidsspecialiste reso-
luut. “Ik denk dat mijn sterke punt 
is dat ik weet hoe ik met de mensen 
om moet gaan. Dat hoor ik tenmin-
ste vaak terug.” Stefanie heeft niet 
alleen mensenkennis. Ze heeft ook 
nog eens verstand van zaken, van 
Beauty Basics.

“Ik ben begonnen met basis ge-
zichtsbehandelingen, manicure en 
make-up advies”, gaat de Rooise 
verder. “Dat is inmiddels flink uitge-
breid. Tegenwoordig is het mogelijk 
om een hot-stone- of een bindweef-
selmassage te krijgen. Ook geef ik 
mesotherapie, doe ik aan microder-
mabrasie (huidverbetering) en kun-
nen mensen zich laten coaguleren. 
Dat is het laten verwijderen van on-
effenheden in de huid. Het gaat te-
genwoordig veel verder dan eerst.” 
Veel vrouwen, maar ook steeds 

meer mannen komen bij Stefanie 
voor raad of voor een specifieke be-
handeling. 

Beauty Re-opening Day
Vrijdag is het tijd voor de Beauty Re-
opening Day, zoals Stefanie het zelf 
noemt. Van 10 tot 22 uur is iedereen 
welkom aan Beatrixstraat 9. Voor 
advies, voor een behandeling of ge-
woon om even rustig rond te kijken. 
Want volgens de eigenaresse zijn er 
inmiddels veel mensen nieuwsgie-
rig geworden. “Een hapje en een 
drankje staan klaar. Bovendien is er 
een specialist van het topmerk Matis 
en kunnen klanten zich laten coa-
guleren door een huidspecialist. De 
drempel is hier letterlijk en figuurlijk 
laag, dus kom gerust kijken!” moe-
digt Stefanie aan.

Beauty-Basics, 
Beatrixstraat 9, 
tel: 06-46266930.

advertorial
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Kerstparty in Jeugddisco The Joy

Kerstparty in Jeugddisco The Joy 
op vrijdag 13 december. Kom lek-
ker swingen met je Kerstmuts op. 
DJ Jari & DJ Bart zorgen voor leuke 
muziek. En je mag natuurlijk je fa-
voriete kerstnummer aanvragen.

Van 19:30 uur tot 22:30 uur. Jeugd-
disco The Joy, Oude Lieshoutseweg 

7 (naast de hoofdingang van De 
Beckart).
The Joy is de uitgaansgelegenheid 
voor jeugd van 11 tot en met 15 jaar 
uit Boskant, Olland, Rooi, Nijnsel en 
omgeving. The Joy is extra vet voor 
jeugd uit groep 8! Zet ook vrijdag 10 
januari in je agenda, dan houden we 
een Hollandse party!!

Kerstconcert Polyhymnia met Helmonds Gemengd 
Koor Vivace

Het gemengd koor Polyhymnia uit 
Olland, gemeente Sint-Oedenrode, 
verzorgt in samenwerking met het 
Gemengd Koor Vivace uit Helmond 
een kerstconcert. Dit concert zal 
plaatsvinden op zaterdag 21 de-
cember a.s. om 19.30 uur in de St. 
Martinuskerk te Olland.

Het kerstconcert is voor het ge-
mengd koor Polyhymnia, bestaande 
uit 40 leden, één van de hoogtepun-
ten in het jaar. Ook deze keer be-
looft dit concert een groot succes te 
worden, gezien de intensieve voor-
bereiding. Bovendien zal dit concert 
een extra dimensie krijgen door het 
optreden van het Helmonds ge-
mengd koor Vivace.

Polyhymnia, dat à capella zingt, 
staat onder de bezielende leiding 
van Nicole Friedrich-Krijnen. Tijdens 
dit concert worden naast de be-

kende liederen, zoals het prachtige 
“Stille Nacht” ook niet-alledaagse 
kerstliederen ten gehore gebracht, 
zoals “Lute Book Lullaby”, ”Merry 
Christmas” en vele andere. Dit jaar 
zijn enkele nieuwe internationale 
kerstliederen, waaronder een Rus-
sisch en een Frans kerstlied, in het 
repertoire opgenomen. 

Het Helmonds gemengd koor  
Vivace bestaat uit 25 leden die ge-
kozen hebben voor een licht-klassiek 
repertoire. Het koor bestaat sinds 
1996 en de muzikale leiding is in 
handen van Marion de Wit. Marion 
heeft haar studie koordirectie ge-
volgd aan het Tilburgs Conservato-
rium en is gespecialiseerd in “Vocaal 
en Instrumentaal Ensemble”. 

Dat het koor Vivace heel wat in zijn 
mars heeft, blijkt wel uit het feit dat 
het in het voorjaar van 2012 een 

viertal keren het werk “The Armed 
Man“ van de Britse componist Karl 
Jenkins heeft uitgevoerd in samen-
werking met het Symfonieorkest 
Helmond-Venray en met medewer-
king van onder andere de gemeng-
de zangvereniging Con Amore uit 
Someren-Eind. Alle keren voor volle 
zalen.

Naast eigen werk zal het koor Vivace 
ook samen met Polyhymnia optre-
den. Het belooft dus een zeer ge-
varieerd programma te worden. Het 
koor Polyhymnia nodigt U dan ook 
van harte uit voor dit kerstconcert, 
zaterdag 21 december om 19.30 uur 
in de St. Martinuskerk te Olland. De 
entree is gratis, een vrijwillige bijdra-
ge wordt op prijs gesteld. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: 
Dhr. L. van Kuik, Tel 0413-287966, 
secretarispolyhymnia@gmail.com.

Kerstactiviteiten Wijkvereniging 
Eerschot
Wijkvereniging eerschot heeft een 
aantal activiteiten gepland waar-
voor de leden zich kunnen opgeven.  
Woensdag 18 december kunnen de 
grote en kleine creatievelingen zich 
uitleven door kerststukjes te maken. 

De kinderen vanaf groep 3 zijn wel-
kom om 19.00 uur voor de volwas-
sene begint het om 20.00 uur. Meld 
je aan bij Gerda van de Burgt tel. 
47 61 73. Voor de 60+ middag en 
avond op zaterdag 21 december 
kunnen onze 60+ leden Tonnie van 
Zoggel tel 47 57 26 bellen. Deze dag 

wordt muzikaal verzorgd door Mia 
Dekkers, bekend van de Brabantse 
dialectendag. Zoals altijd wordt dit 
weer een gezellige middag/avond 
om in de kerststemming te komen. 
Vrijdag 27 december hebben wij 
een kinderkien middag gepland. 
Alle jeugdleden vanaf groep 3 tot 
en met 8 zijn welkom. Laat je papa 
en mama thuis. Zij mogen nu niet 
mee doen. Geef je voor 18 decem-
ber op bij Gerda van de Burgt want 
dan kunnen wij leuke prijzen gaan 
kopen. Bij onvoldoende opgave gaat 
het niet door.
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Hertog Hendrikstraat 23     5492 BA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 474160    

NIEUW BIJ EXCELANCE HAARMODE:
Ontharen op Oosterse wijze!

Vanaf heden kunt u bij uw 
vertrouwde salon terecht voor het 
zogeheten “ threading” ontharen door 
middel van een rollende beweging 
van gedraaid garen.

Wenkbrauwen € 10,00
Bovenlip € 5,00
Gehele gezicht € 20,00
Wenkbrauwen verven € 5,00

Hertog Hendrikstraat 23 
5492 BA Sint-Oedenrode
0413-474160
www.kapsalonexcelance.nl

Openingstijden:
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  8.30 - 17.30 u
Woensdag:  8.30 - 17.30 u
Donderdag:  8.30 - 17.30 u
Vrijdag:   8.30 - 20.00 u
Zaterdag:  8.00 - 16.00 u

De Lage Weide in Nijnsel

Unieke kans: bepaal zelf uw kavelgrootte

advertorial

Crisis is of niet, in Nijnsel wordt gewoon doorgebouwd 
in De Lage Weide, een jonge nieuwe woonwijk op de 
hoek Lieshoutseweg /  Eimbert. 

Harold Bouwmans, projectontwikkelaar bij Gebr. van 
Stiphout projectontwikkeling b.v.: “Alle kavels aan de 
Pastoor Pankenstraat, Eimbert en Lieshoutseweg zijn 
verkocht, grotendeels gebouwd en bewoond. Er zijn al-
leen nog kavels te koop aan de Granenweg, een ver-
keersluwe straat, rustig gelegen en hierdoor erg kind-
vriendelijk. Omdat daar nog enkele kavels beschikbaar 
zijn, komen we met een unieke kans: bepaal zelf uw 
kavelgrootte!  Op drie verschillende manieren kunt u 
profiteren. Bepaal voor u zelf de beste mogelijkheid.”  

Keuze A
U heeft de mogelijkheid om op de Granenweg alleen 
een bouwkavel te kopen om vervolgens zelf de woning 
te realiseren. U wordt dan automatisch zelfbouwer. U 
krijgt de vrijheid om een woning van A tot Z te ontwer-
pen en te bouwen. Uiteraard met inachtneming van de 
regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteits-
plan; de percelen zijn namelijk gelegen in een nieuw-
bouwwijk met een eigen kenmerkende bouwstijl. U kunt 
alleen bouwen, maar u kunt er ook voor kiezen om sa-
men met anderen de woning te realiseren. Er zijn kavels 
voor vrijstaand geschakelde woningen en tweekappers. 
De kavels zijn gelegen aan de west- en oostzijde van de 
Granenweg. De diepte van de kavels zijn vastgesteld, 

maar de breedte en de locatie zelf echter 
niet. 

Keuze B
U kunt dus alleen een kavel kopen, maar 
u bent bij Gebr. van Stiphout Projectont-
wikkeling ook aan het juiste adres voor 
professionele begeleiding van het gehele 
bouwproject; vanaf aankoop kavel t/m op-
levering van uw woning. Gebr. van  
Stiphout Projectontwikkeling biedt u be-
geleiding tijdens het voortraject, de bouw 
van de woning en de nazorg. Een aantal 
voorbeelden van begeleiding zijn: opstel-
len van het Programma van Eisen (tech-

nisch en functioneel), begeleiding van de architect, 
toezicht op de bouwplaats en oplevering van werkzaam-
heden door diverse partijen. Het leveren van begeleiding 
is maatwerk. Bouwmans maakt vrijblijvend samen met 
u het gewenste niveau van begeleiding inzichtelijk en 
biedt hiervoor een heldere passende offerte aan. 

Keuze C
U koopt een kavel met huis bij Van Stiphout. De voor-
delen van het kopen van een huis met kavel bij Bouw-
groep van Stiphout: ze nemen u alle zorgen uit handen, 
professionele en efficiënte werkwijze 
gegarandeerd en u kunt kiezen voor 
een ruwbouw tot een volledig afge-
werkte woning. Van Stiphout bouwt 
zowel twee-onder-een-kap woningen 
als vrijstaand geschakelde woningen. 
Om u een indicatie te geven van de 
bouwkosten van dergelijke woningen 
heeft Van Stiphout een drietal typen 
conceptwoningen geschetst met een 
technische omschrijving en richtprijs

Maak gebruik van deze unieke kans en 
kies uw eigen locatie op maat! Kijk voor 
meer informatie op 
www.delageweidenijnsel.nl of neem 
contact op met Harold Bouwmans van 
Gebr. van Stiphout Projectontwikke-
ling: 0413 – 47 34 88.

Grote vuurwerkdemonstratie in Sint-Oedenrode

Op donderdagavond 12 december wordt al-
weer voor de 9e keer een vuurwerkdemonstra-
tie gehouden door uw Forum Vuurwerkspeci-
alist op evenemententerrein de Neul.  Forum 
Vuurwerkspecialist organiseert de demonstra-
tie dit jaar in samenwerking met Korfbalvereni-
ging Nijnsel die haar 50-jarig jubileum viert dit 
jaar. 

De consument kan op deze manier het schit-
terend nieuwe vuurwerkassortiment aanschou-
wen. Het afsteken gebeurt uiteraard door een 
gecertificeerd bedrijf op evenemententerrein de 
Neul, tegenover de Odaschool. Natuurlijk met 
de nodige voorgeschreven veiligheidsmaatre-
gelen. Aan het eind van de demonstratie zal er 

nog een 10 minuten durende vuurwerkshow 
volgen wat ook uitsluitend uit consumenten-
vuurwerk zal bestaan.

Het vuurwerk is via een bestellijst te bestellen 
bij Forum Kluswijs aan de Liempdseweg 3.  
Forum Kluswijs is dagelijks open van 08.00 uur 
tot 18.00 uur, op vrijdagavond koopavond tot 
20.00 uur en zaterdags open tot 17.00 uur. 
Ook kunt u via internet vuurwerk bestellen. 
www.forum.bestelvuurwerk.nl 
Vuurwerkbestelling worden altijd vooraf be-
taald. Dit scheelt u veel wachttijd bij het afhalen 
tijdens de losse verkoopdagen!

De losse verkoopdagen zijn 28-30-31 december. 
Op zondag 29 december zijn wij ook geopend 
om uw vuurwerk te kunnen bestellen! Tijdens 
dit vuurwerkevenement wordt er ook voor de 
inwendige mens gezorgd. Korfbalvereniging 
Nijnsel zal dat op deze avond doen en de club 
heeft een heuse frietwagen van het Frietfeest 
geregeld!  Uiteraard is er ook warme chocomel, 
koffie en gluhwein. De show begint om 20.00 
uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Dus 
noteer in de agenda: 12 december om 20 uur, 
evenemententerrein de Neul. Grote vuurwerk-
demonstratie van Forum vuurwerkspecialist.

advertorial

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
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Meidenwerk Sint-Oedenrode: 
Programma en Maatschappelijke stage

De heerlijkste maand
Dames en heren, jongens en meisjes, het zal niemand ontgaan zijn; het is weer december. 
Aan de ene kant een grauwe, grijze, donkere en vooral koude maand, aan de andere kant 
ook meteen de leukste! 

Door: Lizzy van Brussel

Nee, ik ben geen wintermens als het gaat om de kou, maar wél als het gaat om de gezel-
ligheid. En de maand december brengt nu net die gezelligheid met zich mee. Sinterklaas, 
Kerstmis en Oud op Nieuw zijn de perfecte gelegenheden om er een gezellige boel van te 
maken. 
De Sint heeft  door zijn Pieten nog maar net de kolen aan laten steken van zijn stoomboot 
om door te gaan naar Polen, want jawel daar viert men Sinterklaas op 6 december. Schim-
melpaard Ameriko moet weer vechten tegen het zeeziek worden terwijl u en ik alweer te 
vinden zijn op de jaarlijkse Rooise Kerstmarkt. 
De eerste leuke dagen van december zijn dus voorbij. De dagen waarbij we onze beste 
rijmkunsten uit de kast hebben gehaald, de stad hebben afgestruind voor de verlanglijstjes 
en in lange rijen bij de supermarkt hebben gestaan. Dat alles voor een leuke en bovendien 
gezellige Sinterklaasavond. Maar nu begint het riedeltje weer opnieuw. We kunnen weer 
stad en land afzoeken naar de leukste en origineelste kerstcadeaus en weer aansluiten in 
de lange rijen. Alsof dit nog geen moeite genoeg kost, moeten we ditmaal ook weer die 
stoffige zolder op om alle kerstspullen naar beneden te verhuizen. En voordat alles af is, 
dient er natuurlijk ook een piekfijne kerstboom aangeschaft te worden. Wanneer dan alles 
in de huiskamer of keuken bij elkaar is geraapt, is de verlossende kreet: optuigen maar! 
Hoe meer lichtjes en ballen hoe beter, ook buiten in de tuin en op de voordeur. Ik kom nu 
over alsof het allemaal kommer en kwel is, maar toch is dit alles best wel leuk… 
Natuurlijk mogen ook de kerstliedjes, die we allemaal al duizend maal gehoord hebben en 
die iedereen stiekem in de auto heel hard mee zingt, niet ontbreken. 
Een ander leuk fenomeen van Kerst is met de hele familie om de tafel waarbij de topchefs 
der families in de keuken staan om voor iedereen een heerlijke, luxe maaltijd te bereiden. 
Nee, daar zeg ik geen nee tegen . Dan kun je toch wel een lach om mijn gezicht toveren, 
en ik denk dat ik voor meerdere mensen kan spreken toch? 
Als de Kerstdagen eenmaal voorbij zijn, gaan we ons weer voorbereiden op het grote Oud 
op Nieuw feest. Nee, mij hoor je echt niet klagen deze maand. Echter weet ik nu al dat ik 
menig ochtenden zal gaan klagen als ik weer de auto sta te krabben of als ik uitglijd door 
de sneeuw en ijs. Maar ach… dan nemen we het maar voor wat het is en denken we aan 
al het prachtige wat de decembermaand met zich mee brengt! 

Jongerenwerk Boskant
Na jarenlange trouwe dienst, dragen de vrij-
willigers het stokje graag warm over aan een 
nieuwe groep vrijwilligers. ´We hebben met 
veel liefde en plezier ons jarenlang ingezet 
om de jeugd te voorzien van leuke activi-
teiten en een plek om samen te hangen en 
de dag door te nemen. We zouden het heel 
mooi vinden als het jeugdwerk doorgang kan 
vinden met een nieuwe groep vrijwilligers. 
Er is een misverstand ontstaan dat wij het 
bijltje erbij neer hebben gegooid. Het tegen-
deel is waar. 1 januari sluit het pand van ´t 
Pluugske en verhuist het jeugdwerk naar een 
nieuwe locatie. Dit is het moment om het 

stokje warm over te dragen aan een nieuwe 
groep vrijwilligers die vanuit de nieuwe lo-
catie samen met de jeugd activiteiten kan 
organiseren voor de Boskantse jeugd´, aldus 
de huidige vrijwilligers. Er hebben zich al 
vrijwilligers aangemeld.

Heeft u ook interesse om zich in te zetten 
voor de Boskantse jeugd en voort te zetten 
waaraan deze vrijwilligersgroep jarenlang 
heeft gebouwd? Neem dan contact op met 
Stichting Dorpsraad Boskant: 0413 472677, 
Anneke Jacobs.

Jeugd vrijwillig actief voor eigen 
activiteiten in Olland
Jongeren in Olland starten in december met 
het invullen van het jeugdprogramma voor 
2014. Via social media en jeugdbijeenkom-
sten in het mooie dorpshart De Loop´r heb-
ben jongeren overlegd welke activiteiten zij 
graag zouden willen zien in hun eigen kerk-
dorp. Samen met de actieve vrijwilligers-
groep Werkgroep Activiteiten en Speelvoor-
zieningen in Olland en ondersteuning vanuit 
Jongerenwerk Welzijn De Meierij gaan zij 
aan de slag met het organiseren van activi-
teiten. Spoken, beweging en koken. In 2014 
laat de jeugd in Olland zien wat zij voor 
plaatsgenoten in petto heeft!

Woon jij ook in Olland? En zit jij in groep 8, 
of zit je al op de middelbare school én ben 
je jonger dan 18 jaar? Wil jij ook organiseren 

voor je eigen leeftijdsgenoten in het skonne 
Olland? Geef je dan op voor de jeugdgroep! 
Opgeven kan via: 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

De Meidenplaza heeft elke woensdag van 
14.00-16.30 uur weer leuke activiteiten op 
het programma voor de maanden december 
en januari. Elke activiteit heeft een bijzondere 
doelstelling of biedt gelegenheid tot het be-
spreekbaar maken van typische meidenon-
derwerpen.
11 december: Koken en bewegen met de 
GGD
18 december: Creatief aan de slag met je ei-
gen winterschilderij
8 januari: High Tea
15 januari: De Meidenquiz, voorlichting over 
diverse meidenonderwerpen in een flitsend  
jasje
22 januari: Meideninloop
29 januari: Vriendschapsarmbandjes maken 
binnen het thema ´Vriendschap´
Voor de activiteiten wordt gevraagd om de 
meiden zich vooraf in te laten schrijven. Dit 
kan via: meidenplaza@outlook.com Voor 
sommige activiteiten wordt een kleine bijdra-

ge gevraagd. Kijk voor meer informatie over 
het meidenwerk op www.welzijndemeierij.
nl of neem contact op met N. Bax, telefoon-
nummer: 06-45770141

Ben jij op zoek naar die leuke maatschap-
pelijke stage?
Dan ben jij bij de Meidenplaza aan het juiste 
adres! Tenminste.. Als je geen jongen bent! 
Want jongens zijn bij de Meidenplaza ´Ver-
boden´. Als maatschappelijk stagiaire bij de 
Meidenplaza draag jij samen met de meiden-
werkers zorg voor het programma en help 
jij de meiden bij verschillende activiteiten: 
van voorlichting tot dans, van discussie tot 
creatieve samenwerkingsactiviteiten. Wil jij 
hier graag aan meewerken? Log dan in met 
jouw code die jij van school hebt gekregen 
op www.job-sjop.nl of neem contact op met 
M. Stegenga, jongerenwerker van Welzijn De 
Meierij. 
Telefoonnummer: 073-5441400

Geen eigen wereld
Ik heb zowat heel mijn leven gamen als hobby. 
Het is geweldig om te doen. Je bent even in een 
andere wereld. “Je eigen wereldje”, zoals velen 
misschien denken. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Door: Matthijs Vos

In 2007 kwam er een toptitel uit die het tegen-
deel bewees: Bioshock. Ik zie het als een kunst-
werk in plaats van een doodnormaal spel. In de 
game kijk je als gamer door de ogen van  “Jack”, 
een op het eerste gezicht doodnormale man. 
Anno 1960. Het spel begint in een vliegtuig. 
Deze crasht midden in de oceaan en je bent de 
enige die het overleeft. Je hebt maar één uitweg, 
een duikbootje in een vuurtoren. Deze brengt je 
naar je grootste nachtmerrie. Naar Rapture, een 
in het geheim gebouwde onderwaterstad. Hier 
neemt ene Atlas contact met je op via de radio 
die nog in het duikbootje lag. Hij leidt je de weg 
door de ooit zo prachtige plek. Inmiddels ligt het 
in puin. Er heerst overstromingsgevaar en de be-
woners zijn veranderd in monsters. Je hebt geen 
keuze en doet maar wat de man je via de radio 
vertelt. Misschien is het omdat hij het je zo aar-
dig vraagt. Na elke vraag zegt hij: “Would you 
kindly?”

Al snel neemt er een tweede persoon contact met 
je op. Iemand die jou duidelijk dood wil hebben. 
Zijn naam is Andrew Ryan en blijkt de schepper 

van de stad te zijn. Hij hamert steeds op het feit 
dat het teveel toeval is dat je precies op die ene 
plek in zee bent gestort. Na een hele reis vol ver-
schrikkingen kom je aan in zijn kantoor. Je zou 
flink verzet verwachten, maar in de plaats daar-
van laat hij je gewoon binnen. Je loopt door een 
gang waar op de muren met grote bloedletters 
“Would you kindly” staat geschreven. Overal 
hangen foto’s van Jack. Waarom?

Eenmaal aangekomen volgt de ontknoping. Me-
neer Ryan staat rustig te golfen op zijn onder-
water golfbaan. “Was er een man of slaaf ge-
stuurd om mij te vermoorden?” vraagt hij. Op 
dat moment word je helemaal gek gemaakt. Je 
krijgt flashbacks van de keren dat Atlas “Would 
you kindly” heeft gezegd, terwijl Andrew de 
golfclub aangeeft. Je blijkt zijn zoon te zijn en 
gehersenspoeld door één van zijn politieke vij-
anden. Als iemand “Would you kindly” achter 
een zin zegt, is het voor jouw brein verplicht die 
opdracht uit te voeren. Het was inderdaad geen 
toeval dat je in de stad terecht was gekomen. 
Alles was precies zo uitgestippeld dat het toe-
val leek. Precies dezelfde gedachte waarmee een 
game wordt gemaakt voor de spelers. Een gamer 
voert vaak een opdracht uit zonder goed te we-
ten waarom en waarvoor. En dan vermoordt Jack 
zijn eigen vader in een wereld die niet van hem 
is en nooit van hem zou kunnen zijn. Geen eigen 
wereld dus.
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DE GEHELE MAAND 
DECEMBER 

ALLE PRODUKTEN 
TEGEN INKOOPTEGEN INKOOPTEGEN INKOOP

Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 
0413 471431 - www.bij-jet.com

verf behang
& woondecoratie

Vraag niet hoe het kan, maar profi teer ervan!!

Uw verfspeciaalzaak
OPHEFFINGSUITVERKOOP

(ALLEEN OP BESTAANDE ARTIKELEN UIT DE WINKEL)

openingstijden
di-do 09.00-18.00u | vrij 09.00-20.00u | za 09.00-17.00u

Stoet met kinderen naar kerststal Kinderboerderij

Kerst is een tijd van lichtjes en gezel-
ligheid. Kinderboerderij Kienehoeve 
heeft helemaal in die sfeer ook dit 
jaar met veel zorg een levensechte 
kerststal opgebouwd. De opening 
van de kerststal zal dit jaar plaats-
vinden op zaterdag 14 december 
a.s. In de achter ons liggende jaren 
is de traditioneel daarbij behorende 
lampionnenoptocht uitgegroeid tot 
een echt kinderfeest.

Vanaf 18.00 uur kunnen de kinde-
ren de kaarsjes in de lampions laten 
ontsteken waarna de stoet rond 
18.30 uur vertrekt. Families komen 
in grote getale naar het park, waar 
zij samen met de kleintjes, met een 
lampion (langs de vijvers) richting 
Kinderboerderij lopen. Onderweg 
passeren zij de Klôtblaozers, die hen 
muzikaal begeleiden!  Tegen 19.00 
uur is de stoet bij de kerststal waar zij 

muzikaal worden verwelkomd door 
het mannenkoor De Rooise Dom-
melklanken, zij zien dan ook de ge-
heel verlichte nieuwe kerststal. Voor 
de kleintjes is er meteen daarna, zo 
hoort dat bij de geboorte van een 
kind, warme chocolademelk en be-
schuit met muisjes!

Het is de werkgroep er ook dit jaar 
alles aan gelegen een ‘warme stal’ 
te creëren!  De activiteit is voor alle 
bezoekers geheel gratis!!!!!

De kerststal zal open blijven tot het 
weekend na Driekoningen.
U bent welkom!

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Politieke bijeenkomsten

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de achter-
banbijeenkomst van Hart voor Rooi op maandagavond 16 december 2013 
vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de agenda van de gemeenteraadsverga-
dering van donderdag 19 december besproken. Aanwezigen kunnen ook 
eigen onderwerpen inbrengen. De bijeenkomst vindt plaats in de com-
missiekamer van het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. De ingang is aan de achterzijde van de witte vleugel, via de 
voormalige ingang van de politiepost. Tot 20.00 uur is echter de hoofdin-
gang van het gemeentehuis geopend.

DGS
Maandag 16 december om 20.00 uur is er een achterbanvergadering van 
DGS in de kantineruimte van het gemeentehuis Sint-Oedenrode. Secreta-
riaat  J. Beerens. Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

CDA Rooi
Op dinsdag 17 december vergadert de CDA-fractie in een openbare bij-
eenkomst in Café De Beurs. Aanvang 20.00 uur. Besproken wordt de 
agenda van de raadsvergadering van donderdag 19 december. Iedereen is 
van harte welkom en kan ook actuele onderwerpen aandragen.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Meldingen

Agenda

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Meepraten over de bezuinigingen/hervormingen?
In november stelde de gemeenteraad 
van Sint-Oedenrode de begroting 2014 
vast. Bij die begroting zat een heldere 
opdracht: vanaf 2015 moeten we jaar-
lijks € 500.000, - bezuinigen. Dat bete-
kent dat er keuzes moeten worden ge-
maakt. Over die keuzes gaan we graag in 
dialoog met u!

Twee bijeenkomsten
We organiseren daarom twee avonden 
om met elkaar te brainstormen. 
De eerste avond is op maandag 13 janu-
ari 2014 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. We praten over twee thema’s, na-
melijk Vitaal platteland & Economie en 
Wonen & Leefbaarheid. Een toelichting 
op de thema’s kunt u vinden op onze 
website www.sint-oedenrode.nl.  

Wat ging er aan vooraf?
Natuurlijk is dit niet de eerste bezuini-
gingsoperatie. Al veel eerder zijn we be-
gonnen met ‘schaven’ door op veel ter-
reinen te werken met minder geld. Na dit 
‘schaven’ hebben we ook moeten snijden 
in onze begroting. We troffen een breed 
scala aan maatregelen met personele en 
maatschappelijke consequenties. Ook 
keken we naar de mogelijkheden om 
onze inkomsten te vergroten. 
Voor de afgelopen jaren was dit vol-
doende. Nu komen we helaas op een 
punt dat na het schaven en snijden een 
tijd van hervormen aanbreekt. Dit be-
tekent dat we meer principiële beleids-
keuzes moeten maken. 

Als we moeten kiezen, wát kiezen we dan?
Wat heeft - maatschappelijk gezien – de 
meeste toegevoegde waarde? Wat kan 
anders of heeft minder prioriteit? Wat 
kan de gemeente aan anderen overlaten? 
Zien we kansen om voor extra inkomsten 
te zorgen?

Kom dus en praat mee! 
De gemeenteraad hoort graag van zo-
veel mogelijk inwoners waar zij kansen 
zien om het ‘samen slimmer met minder 
te Rooien’. We hopen dat u in een groep 
met elkaar in dialoog gaat. 
De opbrengst van de avonden presen-
teert u als groep aan de huidige én de 
nieuwe gemeenteraad. Daarmee helpt 
u de nieuwe gemeenteraad om in het 
voorjaar van 2014 de koers te bepalen 
voor de komende jaren. En u geeft de 
nieuw te vormen coalitie een boodschap 
mee bij het opstellen van het college-
programma!

U denkt mee?
Mooi! Want wij kunnen een frisse kijk 
van betrokken inwoners goed gebrui-
ken! 
Dat kan op twee manieren: 
•  Wilt u meepraten? Dan horen wij dat 

graag! Stuur een e-mail met uw gegevens 
naar slimbegroten@sint-oedenrode.nl. 
Dan nemen wij contact met u op! 

•  U heeft wel een idee, maar u bent niet 
aanwezig op de avonden? Dan is uw idee 
tóch van harte welkom! Stuur uw idee 
naar slimbegroten@sint-oedenrode.nl.

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 19 december 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
• aanpassing Winkeltijdenverordening
•  actualisering en de Algemene plaatse-

lijke verordening (APV)
•  vaststelling plan van aanpak voorne-

men gemeentelijke herindeling
•  wijziging verordening maatschappe-

lijke ondersteuning
•  vaststelling minimum basistarief huis-

houdelijke verzorging
•  vaststelling subsidieverordening ge-

meentelijke monumenten
• vaststelling grondprijzen
• vaststelling Huisvestingsverordening
•  samenwerking strategisch agenda 

en bestuursopdracht 5-sterrenregio 
Noordoost-Brabant

•  nota mededinging bij paracommerciële 
rechtspersonen in relatie tot horaca

•  vaststelling legesverordening
•  vaststelling diverse belastingverorde-

ningen (OZB, RIAF, Diftar, toeristenbelas-
ting, marktgelden, brandweerrechten)

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per 
e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende 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

Uitnodiging Preventieavond
Er wordt momenteel weer veel ingebro-
ken in de gemeente Sint-Oedenrode. 
Misschien wel in de omgeving waar u 
woont. Politie en gemeente werken sa-
men om inbraak tegen te gaan. Maar u 
kunt daar zelf ook wat aan doen. Om u 
daar ideeën voor te geven organiseert 
de gemeente een informatieavond. 
Graag nodigen wij u daarvoor uit. 

Datum: 18 december 2013
Tijdstip: 19.30 uur
Plaats: Grand café de Gouden Leeuw

Wat kunt u deze avond verwachten?
Tijdens de avond krijgt u tips hoe u uw 
woning en directe omgeving veiliger 
kunt maken. Om u hierover te informe-
ren komen naast de gemeente ook an-
dere veiligheidspartners aan het woord 
zoals de wijkagent, brandpreventie 
medewerker en medewerkers van een 
beveiligingsbedrijf. Onderwerpen die 
daarbij o.a. aanbod zullen komen zijn: 
Burgerparticipatie/ burgervrijwilligers, 
Buurt Informatie Netwerk, Burgernet, 
Brandpreventie, inbraakcijfers, Beveili-
gingstips voor uw woning etc. 

Aanmelden
Wij willen graag een inschatting kunnen 
maken van het aantal mensen, dat de 

avond komt bezoeken. Wilt u even door-
geven of we op u kunnen rekenen?
Meld het per e-mail: 
veiligheid@sint-oedenrode.nl onder 
vermelding van de naam en het aantal 
deelnemers 1 / 2. Als u niet over com-
puter beschikt, kan het ook via telefoon-
nummer: (0413) 481911. 

Nuttige informatie
Kijkt u eens voor actuele informatie en 
preventietips op www.politie.nl/onder-
werpen/woninginbraak.html
En als u iets verdachts ziet in uw omge-
ving? Een vreemde auto, vreemde per-
sonen of een andere situatie die u niet 
vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk 
details en bel direct de politie.
Bij noodsituaties of heterdaad belt u het 
alarmnummer 112.
Bij zaken die minder dringend zijn, belt u 
0900-8844 (lokaal tarief) of 0800-7000 
(Meld Misdaad Anoniem).

Hebt u nog vragen?
Voor vragen over woninginbraken of an-
dere veiligheidsthema’s kunt u een e-mail 
sturen naar veiligheid@sint-oedenrode.nl. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met de afdeling Integrale Veiligheid 
van de gemeente, via telefoonnummer 
(0413) 481 911. 

Nota subsidies welzijn 2014
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
onder meer peuteropvang, transitie van de 
AWBZ (Wmo), gevolgen van de ombuigings-
keuzes van 2013 hebben een wijziging van 
het subsidiebeleid tot gevolg.

Wijzigingen ten opzicht van 2013:
a.  aanpassing van de projectsubsidie  

“bijzondere culturele evenementen”;
b.  toevoeging van het onderdeel aangepast 

sporten aan de projectsubsidie  
“sportstimulering”;

c.  toevoeging van het evenement Sinter-
klaasintocht aan de projectsubsidie  
“optreden op verzoek van het college van 
B&W”;

d.  toevoeging aan het hoofdstuk uitzonde-
ringen: “Speel-O-Theek”

e.  “Peuteropvang” valt niet langer onder de 
subsidievorm budgetsubsidie.

Subsidies in 2014
Ondanks de wijzigingen kennen we in 2014 
aan 77 organisaties, die met en voor de in-
woners van onze gemeente welzijnswerk 
ontplooien, structurele subsidie toe. Het 
subsidiebudget 2014 bedraagt ruim 1,5 mil-

joen euro. De gemeente draagt door deze 
subsidies ertoe bij dat allerlei organisaties 
activiteiten kunnen ontplooien op het ge-
bied van maatschappelijke ondersteuning, 
jeugd en jongeren, kunst, cultuur, erfgoed, 
recreatie, toerisme, sport en amateuristi-
sche kunstbeoefening.

Naast de grote budgetgesubsidieerde in-
stellingen, zoals onder meer Bibliotheek 
“de Meierij” en MIK Kunsteducatie, geeft de 
gemeente ook subsidie aan een scala van 
kleinere instellingen zoals muziekvereni-
gingen met jeugdleden, sportverenigingen, 
bewoners- en belangenorganisaties, jeugd- 
en jongerenverenigingen, culturele vereni-
gingen en volksfeesten.

Deze subsidies en de wijze waarop deze 
worden berekend en toegekend staan over-
zichtelijk bij elkaar in de Nota subsidies 
Welzijn 2014. Deze nota is door de gemeen-
teraad vastgesteld op 28 november 2013.
De verenigingen, instellingen en organi-
saties die in aanmerking komen voor een 
subsidie in 2014 krijgen in december 2013 
schriftelijk bericht.

Velling van populieren in bosgebied “de Belders”
Aan de zuidzijde van de kern Boskant 
ligt het bos “de Belders” met een om-
vang van ruim 7 hectare. Het bosgebied 
bestaat voor een belangrijk deel uit ruim 
40 jaar oude populieren. In de loop der 
jaren heeft zich daar ook een gevarieer-
de ondergroei met interessante natuur-
waarden ontwikkeld. De kwaliteit van 
de populieren neemt echter flink af en 
regelmatig vallen grote exemplaren om. 
Dorpsraad Boskant organiseerde in het 
najaar een informatieavond over de 
herinrichting van de omgeving van het 
Ritaplein, en daar hebben bewoners 
aandacht gevraagd voor de huidige staat 
van dit bosgebied. 

Om geen onnodige risico’s te lopen 
is de gemeente nu van plan om gefa-
seerd populieren te gaan vellen. Nadat 
de vereiste vergunningenprocedure is 
afgerond is een eerste uitvoeringsfase 
gepland in februari. Bij de uitvoering 
zal zoveel als mogelijk rekening worden 
gehouden met de in het bos aanwezige 
natuurwaarden. 

Informatieavond
Op woensdag 18 december is er een 
informatieavond in de kleine zaal van 
De Vriendschap. Belangstellenden zijn 
vanaf 20.15 uur van harte welkom.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Brede gouden dames armband 
•  Sleutel met een uit hout gesneden kopje
• Rijbewijs/OV-chipkaart/studentenpas
•  Zwarte herenportemonnee met  

ID-kaart/rijbewijs
•  Zwarte leren damesportemonnee met 

pasjes
• Rode damesbril op sterkte half montuur
•  Gouden kettinkje met balletje en 

plaatje met inscriptie(5 namen)
•  Zwarte herenportemonnee met  

ID-kaart/pasjes
• Donker blauwe herenjas merk H&M
•  Zilvergrijze digitale zoomcamera  

Panasonic DMC-TZ6 
• Sleutel aan PSV key-koord

 Gevonden voorwerpen
• Zwarte wollen dames muts met roos
• Zwarte herenjas met witte mouwen

          

Vera, Tess en Martin 

Vriendelijke mensen…
dat is ons Sint-Oedenrode!
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Verkeer

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Het Declaratiefonds is er vooral ook voor kinderen 
De gemeente vindt het belangrijk dat 
haar inwoners meedoen in de samenle-
ving. Dat geldt zeker voor kinderen.
Daarom stimuleert de gemeente het 
gebruik van voorzieningen die hiervoor 
bestaan. 
Het Declaratiefonds is een regeling die 
alleenstaanden maar ook ouders en hun 
minderjarige kinderen financieel kan on-
dersteunen. 
Een eenvoudig aanvraagformulier, voor-
zien van een betaalbewijs, opent de weg 
naar een vergoeding voor een activiteit 
of voorziening zoals: 
•  abonnementen en (seizoen-)kaartjes 

voor: zwembaden, schouwburg, bio-
scoop, bibliotheek en musea.

• contributies voor een sportvereniging, 
•  lidmaatschap van een zang-, ouderen- 

en buurtverenigingen, jeugd- en jonge-
renwerk, politieke partijen en vakbon-
den, hobbyclub. 

•  cursusgelden voor her-, om- en bijscho-
ling, volwasseneneducatie, kunstzin-

nige vorming, club- en buurthuisacti-
viteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdragen

•  éénmalige activiteiten voor schoolreis-
jes en -kampen, werkweken, excursies.

Dus, als u voldoet aan onderstaande in-
komens- en vermogensgrens, neem dan 
gerust contact op met een van de mede-
werkers van het team Werk, Inkomen en 
Zorg. 
Uw inkomen moet minder zijn dan:

Personen van 21 jaar tot de pensioenge-
rechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden  € 1.383, -
Gehuwden/samenwonenden die kosten 
kunnen delen    € 1.244, -
Alleenstaande ouder € 1.244, -
Alleenstaande ouder die kosten kan  
delen     € 1.106, -
Alleenstaande    €    968, -
Alleenstaande die kosten kan delen   
   €    829, -

Pensioengerechtigden
Gehuwden/samenwonenden  € 1.461, -
Alleenstaande ouder   € 1.336, -
Alleenstaande   € 1.062, -

De vergoeding per in aanmerking ko-
mend gezinslid bedraagt € 194, - per 
jaar. Bij een hoger inkomen heeft u geen 
recht op een bijdrage. Ook niet op een 
gedeelte.

Vermogensgrenzen
Bent u alleenstaande en heeft u een ver-
mogen dat lager is dan € 5.795, - ? Dan 
hebt u recht op een vergoeding. Voor 
een alleenstaande ouder en gehuwde/
samenwonende ligt de vermogensgrens 
op € 11.590, -.

Team Werk, Inkomen en Zorg
(0413) - 481 911
Op werkdagen dagelijks, bereikbaar 
tijdens het telefonisch spreekuur van 
09.30 tot 10.30 uur. 

Melding incidentele festiviteit 
De heer M. Toelen heeft op 26 november 
2013 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een incidentele festivi-
teit. De kennisgeving omvat het ten ge-
hore brengen van zowel live als versterkte 
muziek in verband met een live optreden 
op zondag 15 december 2013. De festivi-
teit zal plaatsvinden in het café D’n Toel 
aan de Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

Een horeca- inrichting mag maximaal 
6 keer per jaar gebruik maken van een 

regeling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). Voor 
een recreatie-inrichting is een maximum 
van 4 keer per jaar vastgelegd. In het 
evenementenbeleid zijn de exacte ge-
luidsnormen omschreven, waaraan moet 
worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt 
u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Omleiding vrachtverkeer in Nijnsel een week langer

In Nijnsel is een omleiding voor vracht-
verkeer van kracht. Om objectieve ge-
gevens te verzamelen over de verdeling 
van het vrachtverkeer in en rond Nijnsel 
hadden we een tweetal telmomenten 
ingepland. De werkzaamheden aan de 
brug in Nijnsel, die vanwege de nade-
rende winter niet uitgesteld konden 

worden, gooide roet in de planning.  
Daarom is het plan opgevat de proef met 
de omleiding een week te verlengen. In 
die week worden dan de voorgenomen 
tellingen verricht. De omleiding voor 
vrachtverkeer wordt dan in de middag 
van 20 december opgeheven. Een eva-
luatie volgt later.

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Schoorse Hoefstraat 7 5492 TA 29-11-2013 Veranderen gebruik stal
Ollandseweg 123 5491 XA 26-11-2013 (Her-)bouw woonboerderij
Kasteellaan 2 5492 BR 26-11-2013 Verbouwen woonhuis
Heuvel ongen. ------ 02-12-2013 Kappen 1 naaldboom
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Heikampenweg 11 5491 TP 05-12-2013 Renoveren schuur
Scheken 9 5492 SH 05-12-2013 Plaatsen zonnepanelen op grond
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Heerlijkheidsweg 4 5491 RD  Het wijzigen van een varkenshouderij
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 12 
december 2013 ter inzage. 

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Heuvel 6 5492 AD 05-12-2013 Drank- en Horecavergunning

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Huisvuil
Inzameling oud papier week 50

Donderdag 12 december
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Vrijdag 13 december
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 14 december
•  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

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

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur.

Woensdag 18 december
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Glas rond de feestdagen

De glasbakken worden in de maand de-
cember vaker leeggemaakt. Ondanks 
deze inspanningen kan het gebeuren 
dat een glasbak helemaal vol is. 

Voorkom dat u voor een volle glasbak 
staat
U kunt voorkomen dat u uw glas weer 
mee naar huis moet nemen door enkele 

weken te wachten met het bezoek aan 
de glasbak. Overigens kan het glas ook 
gratis naar de milieustraat worden ge-
bracht.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 3 december tot en met 
9 december 2013 zijn de volgende aan-

vragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van de KBO Senioren Boskant voor het 

houden van activiteiten rondom de 
Ritakapel in verband met het 50 jarig 
bestaan van de KBO op 27 september 
2014 aan de Liempdseweg /  
Kremselen te Boskant.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Circus Kastello voor het houden 

van circusvoorstellingen van 4 tot en 
met 6 april 2014 op het evenementen-
terrein Dommelpark in sportpark de 
Neul te Sint-Oedenrode.

•  Aan Circus Bossle voor het houden van 
circusvoorstellingen van 22 tot en met 
26 oktober 2014 op het evenementen-
terrein Dommelpark in sportpark de 
Neul te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Vernielingen is geen geintje!
Beschadiging door vuurwerk kost teveel
De laatste maand van het jaar breekt 
alweer aan. Nog maar een paar weken 
en dan hopen we het jaar 2013 op een 
mooie manier uit te luiden en 2014 op 
een voorspoedige manier te beginnen. 
Officieel mag er nog geen vuurwerk 
verkocht worden, maar toch is hier en 
daar ’s nachts al een knal te horen. Af-
gelopen jaren heeft de gemeente maar 
liefst € 6.400,= materiaalschade gehad 
door vuurwerk. Om dit nu te voorkomen, 
vragen we iedereen dringend om elkaar 
hierop aan te spreken.

Verkeersborden, publicatieborden, prul-
lenbakken, brievenbussen en straatkol-
ken: het zijn voorbeelden van zaken die 
vorig jaar in de maand december ver-
nield zijn door vuurwerk. Het betekende 

ook extra veel werk voor de medewer-
kers van de buitendienst. Zij waren in 
het totaal 76 uur bezig met het herstel-
len van de schade. Tijd die ze normaal 
anders hadden kunnen besteden, zoals 
het opknappen van de bestrating of het 
verbeteren van een speeltuintje. Het 
kostte de gemeente – u en alle inwoners 
van Sint-Oedenrode dus – een totaalbe-
drag van €10.656,=. Dit is iets minder 
dan €0.60,- per inwoner.

Spreek elkaar aan
We gaan ervan uit dat u zich realiseert 
dat vuurwerkvernielingen ook uw porte-
monnee raken en dat het ten koste gaat 
van de leefbaarheid in uw gemeente. 
Hebt u vrienden, kennissen, kinderen, 
broers of zussen van wie u weet dat ze 
al vuurwerk afsteken? Spreek hen dan 

daar op aan. Niet alleen voor u zelf, maar 
ook voor hen. Vanaf 1 december voeren 
de politie en het bureau halt een lik-op-
stuk beleid. Hierbij krijgen jongeren, 
afhankelijk van leeftijd en ernst van de 
overtreding bij Halt een leerprogramma 
en/of werkstraf opgelegd. De gemeente 
doet altijd aangifte van vernielingen. 
Wanneer de dader bekend is, wordt de 
schade op deze persoon verhaald.

Meer informatie
Om het afsteken van vuurwerk of ille-
gale opslag te melden, kunt u contact 
opnemen met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoon 0800-7000. 

Op www.meldmisdaadanoniem.nl vindt 
u meer informatie over dit onderwerp.

Politieloket gesloten
Het politieloket aan de Borchmolendijk 
in Sint-Oedenrode is gesloten van 20 
december t/m 03 januari.

Aangifte kan via internet of via 
www.politie.nl of aan het bureau van po-
litie te Schijndel, Kerkendijk 63.

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.
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10  december     
Overleg pastoraal team
12.30-14.00 uur
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur

11 december     
ALPHA-cursus 18.30-21.30 uur

12 december     
Ziekenbezoekgroep 
Martinus-Centrum 13.30-15.00 uur

13 december     
Bijeenkomst ‘Ommekaar’
19.30-22.30 uur

15 december     
Orgelconcert Genovevakerk Breugel                                                                                   
15.00-17.00 uur

16 december     
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael 13.30-17.00 uur
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.30-14.15 uur
Bijeenkomst parochiebureaus
13.30-14.30 uur

Kerstspel peuters Stoklandschool
17.00-20.30 uur

17 december     
Kerstviering KBO, Odendael
14.30-15.30 uur

19 december     
Bijeenkomst pastoraal team
12.30-14.00 uur

20 december     
Bezoek Odaschool aan de kerk                                                                                               
08.30-09.30 uur

21 december     
Kerstviering Zonnebloem, Odendael, 
grote zaal 14.30-16.00 uur

22 december     
Eucharistie met koor Octocant, o.l.v. 
Lucas Vis, Antoniuskerk Nijnsel
11.00-12.00 uur
Kerstconcert Roois Gemengd Koor,
Martinus-Centrum 15.00 uur

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Van de pastores

Advent…  het feest komt niet vanzelf

Een feest wordt 
niet vanzelf ge-
zellig. Je kunt 
weken geleden 
de familie heb-
ben uitgeno-
digd voor het 
feestmaal en je 
verheugen op 
de gezelligheid. 

Maar als je vervolgens niets meer 
doet, als je iemand bent waar niets 
vanuit gaat, kun je lang wachten 
op de gezelligheid. De gasten zul-
len afzeggen en als ze al komen zal 
het vast een dooie boel zijn. 

Natuurlijk ga je aan het werk. 
Wachten op een feest is voorbe-
reiden, warm maken, aankleden 
en vrolijk zijn. Dan zullen mensen 
graag komen en zal het feest gezel-
lig zijn.
Door de eeuwen heen is de ad-
ventstijd voor christenen een tijd 

van voorbereiding en gebed. Men 
gedenkt met kerst de eerste komst 
van Jezus en stelt weer scherp dat 
een Christen leeft in de verwachting 
van zijn wederkomst. Christenen 
wachten op de komst van hun Heer.
Dit leven in afwachting is echter 
geen passief achterover leunen en 
maar zien wat er komen zal. Inte-
gendeel, het is een actief op zoek 
gaan naar het licht. 
Het is door alle donker en verdriet 
heen, goed kijken naar wat wel 
goed gaat en dat versterken. 
Christenen zijn mensen van hoop, 
in donkere dagen zien ze uit naar 
het licht. Ze doen dat omdat ze le-
ven vanuit de overtuiging dat het 
licht al onderweg is.
Dat geeft hen ook de kracht te pro-
beren hun roeping waar te maken 
en een licht te zijn voor de wereld…. 
want het feest komt niet vanzelf. 

Diaken Tim Bangert

Ad-Limina bezoek ten einde
Het Ad-Limina bezoek van de  
Nederlandse bisschoppen aan Rome 
is afgesloten. In de Basiliek Sancta 
Maria Maggiore vond op 6 decem-
ber een speciale slotviering plaats. 
“Avanti”. Dat was volgens  kardi-
naal Eijk, voorzitter van de Neder-
landse Bisschoppenconferentie, het 
woord dat de paus herhaaldelijk had 
laten vallen tijdens hun ontspannen 
ontmoeting, vorige week maandag 
in het Apostolische Paleis. “Dit Ita-
liaanse woord betekent: ga verder, 
ga vooruit, houd goede moed, laat 
je niet kisten, laat je niet ontmoedi-
gen. Avanti  betekent ook: neem nu 
je verantwoordelijkheid. Wij moeten 
niet terugkijken naar de rijkdom-
men die we in een recent verleden 

hadden. We moeten die durven los-
laten, in het belang van de verkon-
diging van het Evangelie. Niet stil blij-
ven staan, niet in nostalgie omkijken 
naar de structuren en de invloed die 
de kerk in het verleden had.” Aan het 
einde van de mis in de Maria 
Maggiore werd de Nederlandse 
kerkprovincie toegewijd aan Maria. 
Na afloop zei kardinaal Willem Eijk 
dat de bisschoppen dat hadden ge-
daan op verzoek van paus  
Franciscus. Namens zijn collega’s 
voegde hij eraan toe dat zij bemoe-
digd en bevestigd naar Nederland 
terugkeren. Meer informatie over 
het Ad-Limina bezoek vindt u op 
www.rkkerk.nl  of www.rkk.nl.

Vieringen met Kerstmis 
in de H. Odaparochie
Kerstavond:
17.30 uur Eerschot  kinderviering  (gebedsdienst)
18.00 uur Son  peuter-kleuterviering(gebedsdienst) 
18.30 uur Nijnsel  familieviering  
19.30 uur Centrum eucharistieviering 
20.00 uur Olland  eucharistieviering / familieviering 
20.00 uur Son  eucharistieviering / familieviering  
21.30 uur Centrum eucharistieviering   
21.30 uur Breugel  eucharistieviering   
22.00 uur  Son  eucharistieviering   
24.00 uur Breugel  eucharistieviering   

Kerstmis:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
9.30 uur  Boskant  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   
11.00 uur Nijnsel   eucharistieviering  
11.00 uur Eerschot  eucharistieviering   
11.30 uur Breugel  peuter-kleuterviering  
 
2e Kerstdag:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
11.00 uur  Nijnsel  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   

Lourdes Bedevaart – 2014
Afgelopen weekend werden de  
Mariakaarsen op het altaar aan-
gestoken ter gelegenheid van het 
hoogfeest van “de Onbevlekte Ont-
vangenis van de heilige Maagd Ma-
ria”. Na het feest van heilige Oda 
kunnen we ons weer richten op de 
bedevaartreis naar Lourdes die ver-
trekt op 26 april en eindigt op 4 mei. 

Het is een mooie kans om deze unie-
ke reis mee te kunnen maken, met 
de parochianen en alle gelovigen uit 
ons bisdom samen. Meer informatie 
op ons parochiecentrum; u kunt ook 
uw naam daar achterlaten waarna 
contact met u wordt opgenomen.
 
Pater Pushparaj HGN.

Sint Petrus’ Banden in Son heeft 
een nieuwe kerstgroep

Leef je met iemand in onmin? Bid voor die persoon. 
Dat is christelijke liefde.

Paus Franciscus

Vorig jaar in de week voor het kerst-
concert kwam onze koster Gerry 
Sterken met de mededeling dat onze 
kerstbeelden toch wel erg aan het 
verslijten waren. Een nieuwe kerst-
groep voor in een kerk kwam volgens 
onze informatie op minimaal  
€ 4.000,-  
Dat is natuurlijk erg veel geld. Nu 
hadden we net gehoord dat een van 
de kerken waar onze diaken Ton 
Schepens zich tegenwoordig voor in-
zet ging sluiten. Dus wij hem gebeld 
en inderdaad. Hij had een heel mooie 
kerstgroep gekregen uit de gesloten 
kerk en wij konden de oude groep uit 
de kerk in Stiphout krijgen. 

Wij gaan kijken. Dat was wel een 
mooie groep, maar zo hier en daar 
ontbrak een staart, oor of een flinke 
lik verf. Dat kregen we natuurlijk in 
een paar dagen niet gerepareerd. 
Dus na Drie Koningen hebben Tini 
en Ciel Saris, Gerry Sterken en Hugo 
Cooijmans alle beelden opgehaald op 
een zolder achter de kerk in Stiphout. 
De bedoeling was eerst om de groep 
in de kerk op het koor te restaureren, 

maar dat bleek niet goed te gaan.
Allereerst het schoonmaken, en dan 
het repareren....
Tini en Ciel hebben de beelden een 
voor een naar huis gehaald, on-
der de douche gezet, en daarna 
heeft Ciel, een kunstenares, die zelf 
prachtige beelden maakt, ze geres-
taureerd. Daarna kwam het schilde-
ren. De beelden zijn eerst helemaal 
wit geschilderd, om alle oude verf 
en kleuren eronder te krijgen, an-
ders krijg je geen frisse kleuren. Tini 
heeft geholpen met de beelden wit 
schilderen, en de rest heeft Ciel voor 
haar rekening genomen, de kleuren, 
de gezichten, de finesses. Ze zien er 
nu weer uit als nieuw. 

We hopen dat u allemaal een keertje 
komt kijken. Hartelijk dank aan die 
noeste werkers. We zijn dus heel 
blij met zulke vrijwilligers in onze 
gemeenschap. Eigenlijk met al onze 
vrijwilligers, want zonder hen zou 
onze gemeenschap niet draaien. 
Heel hartelijk dank jullie allemaal.

Sint Petrus’ Banden Son
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Verklaring van het parochiebestuur omtrent het onttrekken aan de eredienst van de 
Goede Herderkerk van Eerschot en de H. Ritakerk van Boskant op 6 april 2014

Vrijdagavond 6 december zijn de 
vrijwilligers en vrijwilligsters die 
actief zijn rond de kerken van Eer-
schot en Boskant ingelicht over 
de sluiting van hun kerkgebouw. 
De definitieve onttrekking aan de 
eredienst vindt plaats op 6 april 
2014. Tijdens de bijeenkomst van 
vrijdag 6 december en tijdens de 
vieringen van zaterdagavond 7 
december is een verklaring van 
het parochiebestuur voorgelezen 
in zowel de Goede Herderkerk als 
in de Ritakerk. Hieronder vindt u 
de integrale tekst, welke ook na 
te lezen is op de website van de 
parochie.

Wat vooraf ging
Ruim een jaar geleden heeft de 
staf van het bisdom van   
’s-Hertogenbosch aangekondigd 
dat de kerken van Eerschot en 
Boskant aan de eredienst onttrok-
ken gaan worden. Ook de St. Pe-
trus’ Bandenkerk van Son zal op 
termijn aan de eredienst worden 
onttrokken. Dit zal, naar wij ver-
wachten, nog niet op heel korte 
termijn plaatsvinden. Er is door het 
bisdom ook geen tijdstip genoemd 
voor deze kerk.

In de voorbije maanden is het 
voorgenomen besluit tot onttrek-
king aan de eredienst van de 
Goede Herder en de H. Rita door 
de diverse bisdomgremia beoor-
deeld. Na deze consultatieronde 
heeft de bisschop besloten om op 
6 april 2014 de genoemde kerken 
aan de eredienst te onttrekken.

Hierbij neemt de bisschop in over-
weging het grote aantal kerkge-
bouwen binnen parochie / deke-
naat, de bouwkundige staat van 
de gebouwen, de financiële stand 
van zaken en de pastorale bedie-
ning. Tijdens  een tweetal infor-
matieavonden (juni en september 
2012) heeft het bisdom de paro-
chianen op de hoogte gesteld van 
het voorgenomen besluit tot ont-
trekking van de genoemde kerk-
gebouwen.

Pijn 
Zowel het parochiebestuur als het 
pastorale team zijn zich bewust 
van de grote pijn die dit besluit 
met zich meebrengt. Die pijn was 

reeds voelbaar toen het bisdom 
vorig jaar het feitelijke besluit be-
kendmaakte.  Nu komt het defini-
tieve moment dichterbij. Het slui-
ten van een kerkgebouw doet pijn. 
Velen, ook in onze parochie, kun-
nen rationeel dit proces volgen. 
Emotioneel raakt het ons allen 
diep in het hart: parochianen die 
trouw de vieringen bezoeken, vrij-
willigers en vrijwilligsters die deze 
kerkgebouwen dragen in werk-
groepen of commissies, bestuurs-
leden en pastores die liever kerken 
opbouwen dan afstoten. Tegelijk 
zijn we ons allen bewust van de 
zo moeilijke tijd die de Kerk in ons 
land doormaakt. Ruim tweederde 
van het aantal kerkgebouwen in 
ons land zal in de komende jaren 
de deuren moeten sluiten. De pijn 
om het sluiten van onze kerkge-
bouwen delen wij met vele andere 
gelovigen in ons dekenaat, ons 
bisdom en in onze kerkprovincie.

Dankbaar
Tegelijk zijn wij als bestuur en pas-
tores dankbaar voor al het goede 
dat er in de voorbije jaren rond de 
kerken van Eerschot en Boskant 
mocht gebeuren. Dankbaar zijn 
wij voor allen die deze geloofsge-
meenschappen hebben gedragen 
in verleden en heden: de levende 
stenen die de gemeenschap van 
de kerk dragen en opbouwen. 
Wij spreken als parochiebestuur 
en pastoraal team de wens uit 
dat deze betrokkenheid bij de H. 
Odaparochie blijft. De geloofsge-
meenschap blijft bestaan en heeft 
ieder nodig naar de toekomst toe. 
We blijven bouwen aan de ene 
Odaparochie rond Jezus Christus 
die onze Hoeksteen is.

Vervolgstappen richting 6 april 
2014

1. bezwaarschriften
Conform de procedures van het 
Kerkelijk Recht hebben parochia-
nen de mogelijkheid om tegen de 
beslissing van het bisdom in be-
roep te gaan bij de bisschop van 
’s-Hertogenbosch. Het bisdom 
heeft  de periode van maandag 
9 december t/m vrijdag 20 de-
cember 2013 (‘10 nuttige dagen’) 
aangewezen als periode voor het 
indienen van bezwaarschriften. 

Deze kunnen gericht worden aan:
De Bisschop van ’s-Hertogenbosch
Parade 11 
5211 KL ’s-Hertogenbosch

2. samenbrengen vrijwilligers /
vrijwilligsters
Zowel het parochiebestuur als het 
pastoraal team spreken de wens 
uit -en zullen zich inspannen- om 
de parochianen en  vrijwilligers en 
vrijwilligsters rond de kerken van 
Eerschot en Boskant te integreren 
binnen de geloofsgemeenschap-
pen rond de kerken die open blij-
ven. Ook voor de kerken binnen 
Sint-Oedenrode die open blijven 
zal er veel veranderen. De ge-
loofsgemeenschappen rond de 
kerken in het Centrum, Olland en 

Nijnsel dienen een grote mate van 
gastvrijheid aan de dag te leggen 
naar de medeparochianen die hun 
vertrouwde kerkgebouw moeten 
gaan missen. Van een louter “sluit 
maar aan bij ons” kan en mag geen 
sprake zijn. We integreren met het 
sluiten van de kerken van Eerschot 
en Boskant weer meer naar de ene 
Odaparochie die gastvrij naar alle 
parochianen wil zijn. Het goede 
van de geloofsgemeenschappen 
uit Eerschot en Boskant mogen wij 
bewaren voor het geheel van de 
parochie en in de kerkgebouwen 
die openblijven.

3. Interieur / gewijde zaken
De (kostbare) interieurstukken en 
de gewijde zaken uit de te sluiten 
kerken worden in samenspraak 
met de dienst kerkelijke kunst van 
het bisdom geïnventariseerd. We 
streven er naar om zoveel mogelijk 
van deze zaken te herbestemmen 
binnen de overige kerken van de 
parochie. Voor niet her te bestem-
men zaken wordt in overleg met 
het bisdom naar een passende be-
stemming gezocht.

De doopkapel bij de H. Ritakerk 
mag, met instemming van het bis-
dom, behouden blijven als devo-
tiekapel in het centrum van Bos-
kant. Dit zal een Ritakapel worden. 
In deze kapel mogen geen sacra-
menten gevierd worden, maar 
onder andere de Ritanoveen kan 
daar wel worden gehouden. Het 
parochiebestuur is voornemens 
om de beide luidklokken uit de 
kerktoren over te brengen naar 
een nieuw op te richten klok-
kenstoel op de begraafplaats van 
Boskant. Zo blijft het klokgelui bij 
begrafenissen ook in de toekomst 
verzekerd. Ook het torenkruis, zo 
is de bedoeling, zal een plaats krij-
gen op deze begraafplaats.

Het parochiebestuur overlegt met 
de gemeente en Advies en Ont-
werpbureau BRO uit Boxtel over 

een goede herontwikkeling van 
het complex van de Goede Her-
der. BRO denkt ook mee over de 
herontwikkeling of herbestem-
ming van de Boskant. Ook met 
Wovesto is hierover al meermalen 
overleg geweest. De pastorie van 
de Boskant blijft vooralsnog be-
schikbaar voor gebruik en bewo-
ning door de gemeenschap van 
Paus Johannes XXIII. Voor reeds 
geplande bijzondere vieringen 
(zoals bijvoorbeeld die van de Eer-
ste Communie) wordt met de be-
trokkenen overlegd.

Op weg
Op 6 april 2014 worden de Goede 
Herderkerk te Eerschot en de 
H. Ritakerk van Boskant onttrok-
ken aan de eredienst. Gevoelens 
van pijn om dit besluit, maar ook 
de dankbaarheid om al het goede 
en mooie dat rond deze kerken 
heeft plaatsgevonden in ruim 
een halve eeuw wisselen elkaar 
af. Wij spreken de wens uit dat 
wij elkaar dragen in geloof. Paus 
Franciscus heeft bij zijn Ad Limina-
boodschap de Kerk in Nederland 
hoop en moed toegewenst in de 
moeilijke periode waarin de Kerk 
in onze streken zich bevindt. Hij 
wenst ons toe dat wij de weg van 
geloof en eenheid, van waarheid 
en liefde blijven gaan. Die hoop en 
moed mogen wij met elkaar delen.
In overleg met alle betrokkenen 
willen we het proces naar 6 april 
2014 zo goed mogelijk gaan. We 
doen dat in respect voor allen die 
verdriet hebben om dit besluit. We 
doen dat in geloof en vertrouwen 
dat wij allen ons steentje mogen 
blijven bijdragen aan de toekomst 
van onze parochie. 

Moge Gods Zegen en de wijsheid 
van de H. Geest met ons zijn.

Bestuur parochie H. Oda
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Kerkberichten
Odendael

Zondag 15 december 10.00uur
Eucharistieviering met Odendael 
koor
Intenties: Wim en Corina van En-
geland
overleden mevrouw van Berlo

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 14 december
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            

Zondag 15 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
intentie: Wieza Xhofleer-Hölzken, 
Janus Foolen, Wil Peters, Maria 
Spoormans-v Berendonk, Marjan 
Peters-Hegeman, Nell Vrenssen-
Sol, Thea Vos-Dikker, Monique 
Brok-Ruijsbroek, Loes Luijben-
Schouten, Mien Brans- vd Laar, 
overleden ouders Leenders.
15.00 uur Kerstconcert “Op weg 
naar Kerst”

Maandag 16 december
17.30 uur Kerstspel Stoklandschool

Zaterdag 21 december
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Frans de Bije, Lies 
van Wanrooij-Maas, overleden ou-
ders Swinkels-van Rooy en familie.
 
De Goede Herder

Zaterdag 14 december 19.00 uur 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Gerard en Mien van 
Berkel-van der Voort; Harrie en 
Bep van Deursen-van den Heurik 
en zoon Noud;Bertus en Anna van 
Genugten-Habraken en overleden 
familieleden.

H. Martinus Olland

Zaterdag 14 december 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Antoon van Rooij; Karel 
van Kessel: Thomas van Heesch, 
José Roefs.

Martinuskerk 

Zondag 15 december 9.30u. 
Eucharistieviering met het Marti-
nuskoor.
Intenties: Theo van Genugten en 
echtgen. Geerdina Bekkers, Max 
Dons, Antoon en Hendrika Konings-
van Lieshout, Sjaak van der Kallen, 
Gerard en Mien Kluijtmans-van Nu-
land, José Hulsen-Saris, Harrie van 
Beljouw, Wim Aben, Joke van Ha-
mond-Kremers, Harrie van de Ven, 
Emmanuel en Elisabeth Jacobs-van 
Bree, Overl. ouders van Acht-Plaat 
en hun overl. fam.leden, Zus den 
Otter-Hellings en wederz. ouders.

Maandag 9.00u. 
Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistie.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistie. 
Donderdag 9.00u.
Eucharistie.

Vrijdag 9.00u. 
Eucharistie.  

E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Kerstviering oudere 
gemeenteleden

Op woensdag 18 december om 
14.30 uur zal er een kerstviering 
worden gehouden in de 
Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode 
voor oudere gemeenteleden.
In deze viering zal Ds. Bas Stigter 
de meditatie verzorgen. Muzikale 
omlijsting: Hannah Bogman, pi-
ano en Paulien Rabbers,  blokfluit.
Een ieder die deze kerstviering wil 
bijwonen is van harte uitgenodigd. 
Vanaf 14.00 uur staat de kerkdeur 
voor u open. Het pastorale team 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 15 dec. 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: 
Driek en Anna van Berkel-  
Verhagen, Jans v.d. Meerakker, 
Wim Merks, Mien v.d. Brand- van 
Oorschodt, Sjaan Janssen- Merks  
nms broers en zussen, Miet en Bert 
van Erp- v.d. Tillaart en dochter 
Diny, An Schepens nms KBO, Ad 
Verhagen.           

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 14 december
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
In deze viering zijn de Eerste Com-
municanten uit Breugel aanwezig 
in het kader van hun voorbereiding. 
Daarom is de viering van vandaag 
in Breugel,  in afwijking van het ge-
bruikelijk rooster van vieringen op 
zaterdag.

Zondag 15 december
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Corrie en Leo van de 
Ven-van den Hurk, Toos van den 
Boogaard-van den Bruggen, Jan 
en Toos Jonker-Gras, Cor Coen-
sen, Jo Aarts-van de Wetering, Jef 
Bijvelds, Piet van Helmond, Annie 
Heijmans-Bogaerts, Cis Richters-
Verkuijlen, Theo van Bokhoven, 
ouders Swinkels-van den Berg, 
Frans van den Hurk, familie Van 
Vroonhoven-Swinkels.

Maandag 16 december
19.30 uur: Boeteviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor

Woensdag 18 december
19.30 uur: Eucharistieviering

H. Rita parochie Boskant

Zaterdag 14 dec. is er geen eucha-
ristieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 15 december, Dienst in 
Son, 10.00 uur, Predikant Ds. Bas 
Stigter, Viering 50-jarig jubileum 
van de kerk.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds is het mooie be-
drag van € 510 in Sint Oedenrode 
opgehaald.

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald blijft het Natio-
naal MS Fonds  zich inzetten voor 
onderzoek naar MS en een betere 
kwaliteit van leven. Dat doet zij 
echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, do-
nateurs en vrijwilligers. 
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door 
weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u 
de collectant gemist, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op giro 5057 te 
Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van vol-
gend jaar ondersteunen als collec-
tant? Neem contact op met Pamela 
Zaat, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

ik wil een 
toestel met 
lage maandlasten

keuze uit alle netwerken:

Schijndel Markt 1 | 085 1119393

www.maastelecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl

Maas

100 min + onbeperkt sms + 200 MB

€28.- /mnd

nu 2 jaar €34.- 

toestelprijs:

gratis

Samsung 
Galaxy
S4 mini
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Eindejaarsborrel in de Ossekop
Het jaar loopt weer ten einde. Veel 
bedrijven willen aan het einde van 
het jaar medewerkers extra belonen 
voor hun inzet of de banden met zake-
lijke relaties weer eens aanhalen. Bij 
veel bedrijven is het gebruikelijk om 
het jaar in een gezellige ambiance af 
te sluiten met ‘n hapje en ‘n drankje. 
Goed voor de onderlinge verhoudin-
gen en goed voor de teamspirit.  Maar 
ja, wie doet de inkopen , wie versiert 
de koffiekamer en wie doet de afwas? 
dat kost veel tijd en overleg, dat kan 
ook anders !

Eet-&Muziekcafé De Ossekop organi-
seert op donderdag 19 december en 
op vrijdag 20 december van  18.00 tot 
21.00 uur een gezellige eindejaarsbor-
rel. U  en uw medewerkers en/of re-
laties worden in kerstsfeer ontvangen 
met gezellige live muziek, verzorgd 
door zanger/pianist  Rob , lekkere kou-
de en warme hapjes en een ruim aan-
bod van verschillende dranken.  Het 
enige wat u hoeft te doen: is bellen en 
doorgeven voor hoeveel personen u 
wenst te reserveren.  Dit arrangement  
(drie uur drankjes, hapjes en entertain-
ment) kunnen wij u aanbieden voor  

€ 26,50 p.p. all in. 
Zie ook www.ossekop-rooi.nl

Swing & Boogie 
De Ossekop haalt weer een stukje van 
de toenmalige Rooise Jazzdagen op 
het podium! In de jaren ‘40 en ‘50 was 
de Jump & Jive muziek razend populair 
bij “zwart” Amerika. Verschillende or-
kesten groot en klein stonden garant 
voor dermate energieke en opzwepen-
de muziek dat stilzitten niet mogelijk 
was. The Two Tones Swing & Boogie 
band uit Tilburg houdt deze traditie 
levend. Komende zaterdag zal deze 
formatie ongetwijfeld veel mensen op 
de dansvloer krijgen met hun aanste-
kelijke muziek. aanvang 21.00 uur

advertorial

Snertrit MTC 
d’n Dommel
Zondag 15 december 2013 houdt 
M.T.C. D’n Dommel weer haar jaar-
lijkse snertrit. De lengte van de rit is 
ongeveer 150 km. De rit is beschik-
baar op A4 en Garmin. Na de rit is 
er overheerlijke snert van Wijnald. 
Inschrijven is mogelijk van 09.00 tot 
12.00 uur in D’n Dommel, Markt 15 
in Sint-Oedenrode. 
Voor meer informatie mail naar 
info@mtcdndommel.nl of kijk op 
onze website 
www.mtcdndommel.nl

Nieuwe inrichting en nieuw assortiment

Roxs Elektro World met grote stappen de toekomst in

Tonnie Heijmans, eigenaar van Roxs 
Elektro World Sint-Oedenrode, puft 
nog even na. Sinds kort is de verbou-
wing van de winkel aan de Borchmo-
lendijk afgerond. Na een klein jaar 
druk bezig te zijn met de nieuwe 
inrichting, staat hij trots te vertellen 
wat er allemaal veranderd is.

“Het allerbelangrijkste is dat de win-
kel weer een open karakter heeft. 
Voorheen zag het pand er aan de 
buitenkant wat grauwer uit. Dit zijn 
we tegengegaan door de voorgevel 
de renoveren en nu is de uitstraling 

weer licht en fris. Verder is de bin-
nenkomst prettiger gemaakt voor de 
klanten, doordat de schappen zijn 
verlaagd. Zo is alles in één oogop-
slag makkelijk te overzien. Naast het 
uiterlijk hebben we ook geschoven 
in het assortiment. Iedereen kan nu 
voortaan een tablet of laptop bij ons 

komen aanschaffen, terwijl de mo-
biele telefoons en cd’s de deur uit zijn 
gedaan. Tot slot hebben we ook onze 
virtuele winkel gerenoveerd. Vanaf 
nu kan iedereen nog gemakkelijker 
via www.roxs.nl zijn of haar elektri-
sche boodschappen bij ons doen.”
 
Roxs Elektro World heeft niet stilge-
zeten en kondigt ook landelijk nieuws 
aan. De keten komt met “De Beste 
Selectie.” Het keurmerk laat klanten 
snel en duidelijk zien welke produc-
ten een goede koop zijn. Deze zijn 
getest op energieverbruik, gebruiks-
comfort, onderhoud, kwaliteit en 
duurzaamheid. Het is vergelijkbaar 
met wat de consumentenbond doet. 
Alle producten die in de schappen 
staan, zijn voorzien van een label met 
bovenstaande punten en een sterren-
systeem. Zo is het heel snel te zien 
wat een goede keuze is. Een product 
die de maximale score van vijf ster-
ren heeft behaald, wordt betitelt als 
“Beste Selectie” en wordt dus sterk 
aangeraden. 

Fleur Mode blijft verrassen en vernieuwen

Wie kent Fleur Mode niet? Deze winkel 
in de Toon Bolsiusstraat is in twintig jaar 
een echt begrip geworden. Fleur Mode is er 
voor de volwassen vrouw maar ook spor-
tieve mode krijgt een belangrijkere rol en 
spreekt daardoor een breder modieus pu-
bliek aan. Van klanten komen complimen-
ten dat zij steeds beter kunnen slagen bij 
Fleur Mode.  Naast bekende merken als 
Gerry Weber, Setter Lady en Zerres Panta-
lons doen ook sportieve merken als Blue 
Seven, Betty Barclay en Gelco het erg goed.

Wat meteen opvalt bij binnenkomst is de ge-
moedelijke sfeer die in de winkel hangt. Vo-
rig jaar werd Fleur Mode zelfs uitgeroepen 
tot meest klantvriendelijke winkelketen. De 
afgelopen weken zijn er veel acties geweest 
en er is nu een spectaculaire opruiming. 
Midden in de winkel staat een grote tafel 
waar genoten kan worden van een kopje 
koffie en een tijdschrift gelezen kan worden. 
Zo wordt de klant echt in de watten gelegd. 
En zo wordt winkelen bij Fleur Mode meer 
dan alleen kleding kijken. Ook is er twee 

dagen in de week een 
coupeuse aanwezig 
zodat desgewenst ver-
anderwerkzaamheden 
direct kunnen worden 
uitgevoerd. En wat te 
denken van het spaar-
systeem waarmee hor-
loges, kettingen en 
sjaaltjes gespaard kun-
nen worden. Het com-
plete plaatje is volgens 
Fleur Mode erg belang-
rijk. Die ketting of dat 
sjaaltje maakt de look 
helemaal af. 

Fleur Mode is een echt 
Schijndels familiebe-

drijf, twintig jaar geleden opgestart en sinds 
dertien jaar voert zoon Frank de dagelijkse 
leiding. Naast de winkel in Schijndel zijn er 
ook filialen in Uden en Vught. Er zijn zelfs 
nog in Limburg winkels geweest, maar de 
familie kwam erachter dat zij toch het liefst 
in de directe omgeving de ondernemingen 
wilde runnen, om het persoonlijk contact 
met de klant niet uit het oog te verliezen. 
Ondertussen zitten moeder en zoon niet stil 
want er zijn grote plannen voor de nabije 
toekomst. Zo wil Fleur Mode blijven verras-
sen en blijven vernieuwen. Mensen kunnen 
zichzelf het beste overtuigen door zich in de 
winkel te laten adviseren en verrassen. De 
verkoopsters staan open voor de mening 
van de klant.

Tijdens de feestdagen wordt er extra aan-
dacht gegeven aan klanten die het prettig 
vinden om geholpen te worden en gead-
viseerd te worden in de trends. Zondag 15 
december is Fleur Mode ook geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 

advertorial

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

14

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31
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Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

4

Schoenmakers

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

        

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl
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“De wintertijd breekt aan en daarmee wordt ook de 
kans groter dat u schade krijgt aan uw voertuig. De 
wegen worden glad, dus er gebeuren meer ongeluk-
ken. Mocht er iets voorvallen waardoor u schade 
heeft, dan staan we uiteraard direct voor u klaar om 
te helpen. Ongeacht waar u verzekerd bent, u heeft 
in ieder geval zeker de keuzevrijheid voor uw schade-
bedrijf.”

“Grote zorgverzekeraars hebben vaak afspraken met 
grote buitendorpse schadeherstellers. Ze zullen in 
eerste instantie niet direct zeggen dat u ook voor uw 
schadehersteller in de buurt kan kiezen, terwijl dat 
wel het geval is. Als u twijfelt dan kunt u met ons con-

tact opnemen, dan helpen we u van A tot Z. We werken immers voor alle verze-
keringsmaatschappijen. Dus als u schade heeft en zeker wilt zijn van topkwali-
teit, een gratis leenauto, 4 jaar garantie en vergoeding van het eigen risico. Zeg 
dan gewoon tegen uw verzekeraar dat u graag bij Van Acht autoschade uw auto 
wilt laten repareren. Dan verwelkomen we u graag.”

“Namens het hele team wens ik u alvast prettige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!”

Warmst  
aanbevolen!

ATAG, AL 5 JAAR DE BESTE CV-KETEL
De beste cv-ketel met de beste prijs-/kwaliteitsverhouding 

 
en de beste garantiemogelijkheden bij de beste dealer.

Win één van de 65 prijzen!

Dit jaar bestaat ATAG 65 jaar. En dat betekent  

trakteren! Wanneer u voor 31 december 2013 een 

ketel aanschaft dingt u automatisch mee naar één van  

de 65 jubileumprijzen!
Uw ATAG Selectdealer:

 Installatiebedrijf P. Voss    industrieweg 11, 5492 NG Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-472184    Website: www.voss.nl

11



Woensdag 11 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe32 

De Natte Plek Draait 
Door

Tja, hoe moeten we het noe-
men: “De Natte Plek Draait 
Door”, “Just the Afterparty”, 
“Pubquiz zonder Pubquiz”. 
Hoe dan ook; zaterdagavond 
14 december vanaf een uur of 
21:00  is D’n Dommel in Sint-

Oedenrode “the place to be” voor een avondje 
lekkere muziek. The best-off van het Pubquiz-
seizoen 2013.

Het is  in ieder geval géén reguliere Pubquiz die 
avond met allerlei vragen- en plaatjesrondes. 
Aan iets van een spelelement valt echter niet te  
ontkomen; de prijzen zijn namelijk al ingesla-
gen. Mogelijk hier en daar een muziekweetje,  
introotje raden of mash-up. Non-stop lekkere 
muziek staat centraal. Rocken, buurten en swin-
gen in D'n Dommel! De entree is gratis. Heb je 
alvast een verzoekplaatje ? Laat het ons weten 
via www.pubquizrooi.nl of check onze Face-
bookpagina  www.facebook.com/natteplek. 
en… Tot 14 december!

totale verbouwings 
leegverkoop

alles moet weg!

korting 
tot wel 70%
laminaat restanten 
al v.a. € 2,- m2

pvc 
vloeren 
al v.a. € 9,95 m2

Massieve 
vloerdelen 
diverse kleuren 
en afmetingen 

al v.a. € 17,95 m2lamel parket restanten 
diverse kleuren en afmetingen 

al v.a. €10,- m2

Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, 

Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op

Het Paardensportcentrum zal be-
staan uit een twintigtal hoogwaar-
dige paardenboxen, een eb- en 
vloed binnen- en buitenrijbaan, so-
laria, een overdekte trainingsmolen 
en longeerpiste, een trilplaat en - 
zeer uniek - een aquatrainer. 

Tevens grenst het Paardensportcen-
trum aan het ruiterroutenetwerk 
De Meierij. De plannen voor een 
Paardensportcentrum in Sint-Oe-
denrode stammen al uit 1999, maar 
nu is het dan eindelijk werkelijkheid 
geworden. Paula en Michel zijn er 
van overtuigd dat ze een uniek pro-
duct kunnen leveren. Ze mikken op 
klanten uit het hele land. 

De hoofdmoot van het centrum 
is recreatie. Mensen met paarden 
kunnen zorgeloos op vakantie door 
het paard te stallen bij Paula en 
Michel. Zelf kunnen ze dan over-
nachten op de camping en zonder 
zorgen een dagje weg. Voor het 
paard wordt dan optimaal gezorgd. 
Ook voor mensen die in het zui-
den van het land op concours zijn, 
is het ideaal. Voor de ruiter zelf en 
voor het paard is er geschikt onder-
dak om de nacht door te brengen. 
Naast recreatie gaat Paardensport-

centrum De Kienehoef zich ook 
bezighouden met revalidatie. De 
aanschaf van een aquatrainer past 
daar goed bij. In samenwerking met 
een dierenarts en dierfysiothera-
peut is het mogelijk om paarden te 
behandelen met het apparaat. Het 
gebeurt dus op zeer deskundige 
en professionele wijze. Paula: “Een 
aquatrainer is een lopende band 
voor paarden waarin naar behoefte 
water kan worden gepompt, zodat 
de paarden door het water stap-
pen. Deze methode is voor paarden 
met een blessure aan de benen en/
of de rug een uitstekend hulpmid-
del bij revalidatie. Doordat ze tegen 
de waterdruk in moeten bewegen, 
kost het veel kracht, maar omdat ze 
hun hele lichaam moeten gebruiken 
is de belasting op de pezen en ge-
wrichten minimaal. Tevens blijkt het 
apparaat een heel goede aanvulling 
op de training. Er zijn er nog maar 
enkele van in Nederland. De eige-

naren kunnen met hun paard één 
of meerdere sessies volgen of hun 
paard stallen voor een compleet 
revalidatieprogramma. We zijn dan 
ook een samenwerking aangegaan 
met Dierenartsenpraktijk Sint-Oe-
denrode en erkend dierenfysiothe-
rapeut Eveline van der Ven. Zij zul-
len een aangepast revalidatietraject 
opstellen, waarvan Paula, onder 
begeleiding van hun expertise, de 
begeleiding ga verzorgen.” Univer-
siteit Veterinair Centrum Utrecht 
heeft onderzoek gedaan naar aqua-
training en is zeer positief over deze 
behandelmethode. Ook worden er 
op den duur speciale trainingswe-
ken gehouden. Denk hierbij o.a. 
aan flexchair-trainingen. De flex-
chair is een hulpmiddel om stabi-
liteits-, houdings- en bewegings-
problemen van de ruiter visueel 
inzichtelijk te maken. Kortom het 
wordt een centrum waar mensen en 
paarden kunnen recreëren, trainen, 

en revalideren. Er zijn nog   meer 
plannen. In de toekomst willen ze 
paardrijdvakanties organiseren voor 
mindervaliden. Onder andere in 
samenwerking met het Nationaal 
Centrum Paardrijden voor Gehan-
dicapten. 

14 december publieke opening 
Veel mensen zullen nieuwsgierig 
zijn naar het nieuwe Paardensport-
centrum, wat mede is gerealiseerd 
door veel Rooise bedrijven. De 
gasten zullen zeker hun ogen uit-
kijken in het prachtige gebouw op 
camping De Kienehoef. Er zal uitleg 
worden gegeven over de bouw van 
het pand en over de duurzame as-
pecten die het herbergt. Tevens is 
op alle fronten nagedacht over het 
dierenwelzijn. Voor iedereen die het 
met eigen ogen wil zien of horen 
is er op zaterdag 14 december een 
Publieke Opening van 13.00 tot 
17.00 uur.  

Vervolg voorpagina
Paardensportcentrum de Kienehoef opent deze week haar deuren

De Kienehoef
SINT-OEDENRODE

PAARDENSPORTCENTRUM

Elde College loopt 
voor Holland Nuba 
Foundation
Op vrijdag 20 december 2013 zullen de onder-
bouw leerlingen van het Elde College weer gaan 
lopen voor een goed doel. Dit jaar is er gekozen 
voor de stichting Holland Nuba Foundation. Het 
geld zal gebruikt worden voor de bevolking in het 
gebied van de Nuba Mountains in Soedan, dat al 
jaren wordt geteisterd door een burgeroorlog. 

Bijzonder aan deze keuze is dat het Elde het dicht-
bij heeft gehouden. Drie leerlingen, Samar, Sahar 
en Mudhaffar, hebben een sterke binding met 
Soedan, waar hun wortels liggen. Hun vader is 
verbonden aan de stichting Holland Nuba Foun-
dation en zal zijn werk voor de mensen daar kun-
nen voortzetten. Het opgehaalde geld zal worden 
besteed aan de verdere bouw van de school, on-
derwijsmiddelen, medicijnen en waterfilters. 

Leerlingen van het Elde College gaan voor de 
sponsorloop op pad met machtigingsformulieren 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Zij heb-
ben flyers bij zich en kunnen zich identificeren 
met hun schoolpas. De kerstwalk is een manier 
waarop leerlingen hun steentje bijdragen aan een 
betere wereld. De keuze voor deze stichting past 
volgens Michel Dankers, voorzitter College van 
Bestuur, in het beleid van de school: “Leerlingen 
leren begrip en compassie te hebben met me-
deburgers, niet alleen in Nederland. We houden 
leerlingen voor hoe zij zelf, met hun talenten, een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren.” Na afloop 
van de sponsorloop zullen zij op de kerstmarkt 
van school kunnen genieten van muziek, choco-
lademelk en Soedanese hapjes. Op de website 
van het Elde College is achtergrondinformatie te 
vinden over deze actie.
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OPENING

Hierbij nodigen wij u uit voor de publieke opening van het

“Paardensportcentrum De Kienehoef”
op 14 december 2013 van 13.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom!

Locatie: Zwembadweg 35 te Sint-Oedenrode
Camping De Kienehoef

Paardensportcentrum De Kienehoef is mede gerealiseerd door: 

030 220 15 82 www.agterberg.com

Ontwerp, aanleg
en onderhoud van 
paardensportbodems
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M. van Rooij
Elektrotechniek

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495

mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005
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Gerrie van Rijbroek
M 06-22466174

Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  
T 0413-341826  F 0413-365957  E gebr.rijbroek@planet.nl

Gerrie van Rijbroek

Loonwerk | Grondwerk | Sloopwerk | Containers 
Hoeves 7a, 5482 NL Schijndel  T 0413-341826  F 0413-365957  

Tel: 0413 - 490882
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

De Kienehoef
SINT-OEDENRODE

PAARDENSPORTCENTRUM
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Mooi in de regio

Kerst is traditiegetrouw een periode om met elkaar door te
brengen, bij ons kunt u in een gezellige kerstsfeer genieten
van een culinair à la carte diner of een uitgebreide brunch.

U wordt ontvangen met een welkomstcocktail.

1e kerstdag
In de middag en avond een culinair à la carte kerstdiner

- Vooraf reserveren -

2e kerstdag
Uitgebreide kerstbrunch inclusief dessert.

Lekker op tijd beginnen en de rest van de dag voor jezelf.
- Vooraf reserveren -

www.depelgrim-mariahout.nl
Mariastraat 21-23       Tel: 0499-421448

Uitgebreide kerstbrunch inclusief dessert.
Lekker op tijd beginnen en de rest van de dag voor jezelf.

www.depelgrim-mariahout.nl
Mariastraat 21-23       Tel: 0499-421448

Lekker op tijd beginnen en de rest van de dag voor jezelf.
- Vooraf reserveren -

www.depelgrim-mariahout.nl
Mariastraat 21-23       Tel: 0499-421448

Opening Kerststal Liempde
Op 14 december a.s. wordt tradi-
tiegetrouw, de Kerststal van Buurt-
vereniging Roderweg uit Liempde 
geopend. Op de kiosk in het Con-
cordia park, krijgen alle deelnemen-
de kinderen vanaf 17.45u een lam-
pion tegen een (vrijwillige) kleine 
bijdrage.

Om 18.00u vertrekt de groep kinde-
ren onder begeleiding van de Kerst-
man naar de Kerststal aan de Ham-
sestraat in Liempde. Na de opening 
is er gratis koffie, thee en warme 
chocolademelk verkrijgbaar. Kinde-
ren die meegedaan hebben aan de 
Kerst knutselactiviteit kunnen hun 
zelfgemaakte werkjes ophalen bij de 
Kerststal. Ook zijn er Kerst knutsels 

te koop. Een speciaal samengestelde 
Kerstband zal het geheel muzikaal 
opluisteren. De gehele opbrengst 
van deze activiteit gaat dit jaar naar 
de stichting KIKA (Kinderen Kanker-
vrij). Nadere informatie is te verkrij-
gen bij: Buurtvereniging Roderweg. 
Mirande Franken. 
mirande@roderweg.nl, 
0411-633150

Kerstmarkt Fioretti College voor Serious Request
De tweedejaars leerlingen mavo 
en vmbo van het Fioretti College 
organiseren op donderdagavond 
19 december een grote kerstmarkt 
voor het goede doel. De leerlin-
gen nemen overdag deel aan leuke 
workshops en maken allerlei cre-
atieve en culinaire producten. ’s 
Avonds worden alle zelfgemaakte 
kerstartikelen verkocht en wordt er 
een kerstspel opgevoerd.

Goede doel
Dit jaar is de opbrengt van de 

kerstmarkt bedoeld voor Serious 
Request. Het Rode Kruis gaat de 
strijd aan tegen kindersterfte door 
diarree. Dat gebeurt onder het 
motto ‘Let’s clean this shit up’. Van 
18 tot en met 24 december draaien 
de DJ’s van 3FM populaire muziek 
vanuit het ‘Glazen Huis’ in Leeu-
warden en vinden er door het hele 
land sponsoracties plaats. Zo ook 
op het Fioretti College.

Iedereen is welkom
Alle ouders, grootouders, familie-

leden, vrienden en bekenden van 
onze tweedejaars leerlingen zijn van 
harte uitgenodigd voor de kerst-
markt. Maar de markt is ook toe-
gankelijk voor ouders en leerlingen 
uit andere leerjaren en ieder ander 
die op zoek is naar leuke kerstspul-
letjes en graag een gezellige avond 
wil beleven. De kerstmarkt start om 
18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
We hopen op veel bezoekers en 
een goede opbrengst voor Serious 
Request.

Winterwandeling Zijtaart
De Evenementen Groep Zijtaart orga-
niseert dit jaar voor de vierde keer, in 
samenwerking met Eethuis de Reiger, 
op vrijdag 27 december 2013 een 
winterwandeling in en rondom  
Zijtaart. Er worden 2 tochten uitgezet 
met een lengte van 7 en 14 km.

U kunt starten tussen 11.30 uur en 
13.00 uur bij Eethuis de Reiger, Pas-

toor Clercxstraat 62 te Zijtaart. Kos-
ten deelname  € 3,50 per persoon. 
We hebben  een pauze  waar voor de 
deelnemers gratis koffie, thee, choco-
lademelk of ranja wordt geschonken. 
De finish is weer bij Eethuis de Reiger 
en hier krijgt u, tegen inlevering van 
uw inschrijfkaart, een kopje soep aan-
geboden. Tot ziens op 27 december 
bij de vierde winterwandeltocht.

15 december Ploegerrangfestival
Zondag 15 december as. wordt door 
de jeugdcommissie van Prinsenver-
eniging De Ploegers wederom het 
Ploegerrangfestival georganiseerd. 

Tijdens het Ploegerrangfestival mag 
de Liempdse jeugd van groep 3 t/m 
8 zijn of haar talenten laten zien. 
Wie van de 80 jeugdige kandidaten, 
verdeeld over 25 optredens geeft 

het beste playback- of live zangop-
treden? De winnaars treden auto-
matisch op tijdens de Jeugdzittings-
avonden, later dit jaar. 

Tevens wordt het meest carnavales-
ke nummer van de dag onderschei-
den met de ‘Vrolijke noot’. Ook deze 
winnaar mag optreden op de Jeugd-
zittingsavonden. 

Het Ploegerrangfestival toont de 
Liempdse talenten voor de toekomst 
en betekent een hele gezellige mid-
dag voor jong en oud. De activiteit 
vindt plaats in De Punder. De zaal is 
open vanaf 13:00 uur, waarna om 
13:30 uur de optredens starten. 

Vuurwerk bij Intratuin Veghel
Oud en Nieuw vier je feestelijk met 
champagne en oliebollen. Maar je 
maakt oud en nieuw pas echt on-
vergetelijk met schitterend vuur-
werk. Intratuin Veghel heeft een 
uitgebreide en veilige collectie sier- 
en knalvuurwerk. De losse verkoop 
van vuurwerk begint op zaterdag 
28 december en duurt tot en met 
de laatste dag van het jaar. Online 
kan nu al besteld worden, zie  
www.intratuinvuurwerk.nl

“Op zaterdag 28 december start 
dit jaar de losse verkoop en kunnen 
ook de bestellingen opgehaald wor-
den. Gedurende drie verkoopdagen 

klaren we een mega klus die vooral 
logistiek goed ingevuld wordt. Het 
inkoop volume van de 26 vuurwerk 
verkopende Intratuinen zorgt er 
voor dat de leverancier maar al te 
graag klaar staat om tijdens de ge-
hele verkoop periode de voorraad 
aan te vullen. Dat daarbij de scherp-
ste in en verkoopprijzen en beste 
service gehanteerd kunnen worden 
spreekt voor zich,” aldus Derrick van 
Lankveld. Los vuurwerk kan gekocht 
worden op zaterdag 28 december 
van 9:00 tot 18:00 uur, maandag 
30 december van 9:00 tot 18:0 en 
dinsdag 31 december van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. 

advertorial

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Naam: Manouk van Driel
Leeftijd: 17 jaar 

Welke studie volg je?  
“Ik volg de Kappersopleiding ni-
veau 2 BOL leerjaar 1. Op school 
doen wij allerlei verschillende 
dingen met haren zoals knippen, 
verven, model föhnen, wassen, 
watergolven enz. Daarbij leren wij 
ook vlechten en opsteken. Ik loop 
1 dag in de week stage in een 
kapsalon in Eindhoven en ik ga 
4 dagen in de week naar school. 
Dan krijg ik theorielessen maar 
ook veel praktijk. Op school krijg 
ik elke 10 weken een keuzevak 
en daaruit kun je kiezen: visagie, 
nagelstyling, fotografie en pedi-
cure.”
 
Waar volg je de studie? 
“Ik volg mijn studie op het  
Summa College in Eindhoven.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder? 
“Het leuke aan mijn opleiding 
vind ik dat je allerlei verschillende 

dingen met haren kan doen. Ik 
vind het leuk om met haren bezig 
te zijn en steeds nieuwe dingen te 
leren. Ik vind het ook leuk om het 
uiterlijk van mensen mooi te ma-
ken. ik vind het gezellig om met 
klanten bezig te zijn. Wat ik min-
der leuk vind aan mijn studie is 
dat je in de kapsalon in  het begin  
nog niet zo veel kan doen.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen? 
“Na mijn studie wil ik graag  in 
een kapsalon gaan werken waar 
zowel dames en heren worden 
geknipt. Ik wil een goede kapster 
worden en veel ervaring op doen. 
Misschien wil ik na mijn opleiding 
ook nog iets met nagels gaan 
doen.”

Emté geeft gratis boodschappen weg
De EMTÉ supermarkt aan de Hertog 
Hendrikstraat 1 te Sint - Oedenrode  
begint het jaar 2013 wel heel voor-
delig. Gedurende negen weken, 
van zondag 8 december tot en met 
zaterdag 8 februari, kunnen klan-
ten bij EMTÉ namelijk sparen voor 
een gratis boodschappenpakket ter 
waarde van ruim €50.-

Supermarktmanager Jack Böskes: 
”De afgelopen acties bij EMTÉ zijn 
positief ontvangen door de con-
sument, ik verwacht daarom ook 
weer veel van onze Boodschap-
penpakket campagne. Voor veel 
mensen is de decembermaand met 
alle feestdagen een vrij dure maand, 
wat is er na zo’n maand dan leuker 
om te krijgen dan een pakket gratis 
boodschappen? Vaak laten we onze 
klanten sparen voor leuke artikelen 
zoals servies of baddoeken, maar in 
dit geval denken we dat we met een 
boodschappenpakket onze klanten 

een nog groter plezier doen. Het 
pakket heeft ook dit jaar wederom 
een waarde van ruim €50.-

In de actieperiode krijgt men bij 
aankoop van elke €10.- aan bood-
schappen een spaarzegel. Bij vele 
scherpgeprijsde actieartikelen krijgt 
de klant zelfs nog een extra zegel. 
Bij 44 zegels is de spaarkaart al vol 
en neemt de klant een gratis pakket 
mee naar huis. Jack Böskes: ”Voor 
veel van onze klanten, met name 
de gezinnen met kinderen, is de 
spaarkaart vrij snel vol te maken. Zij 
zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk 
voor een tweede gratis pakket gaan 
sparen. Maar ook voor de kleinere 
huishoudens is het prima mogelijk 
om een pakket bij elkaar te sparen, 
aangezien de actie negen weken 
duurt en helemaal omdat er iedere 
week flink wat extra actieproducten 
geselecteerd zijn waarbij we zegels 
weggeven.”

advertorial

advertorial

Vijftiende Titelveiling in café Van Ouds
A a n s t a a n d e 
zaterdag is 
voor de 15e 
keer de Titel-
veiling in Pap-
gat. Voor dat 
de Titelveiling 
begint is er een 

diner bij Brasserie de Beleving met 
Prins Erwin Pap d’n Urste en Adju-
dant Paul met de titelhouders van 
afgelopen seizoen. 

Hier begint rond 20.00 uur de Titel-
veiling bij Café van Ouds. Wie wordt 
dit jaar Groothertog van Papgat en 

wie weet er een van de andere ti-
tels te bemachtigen. We hopen dat 
de veiling van de titel “Hertog van 
het Centrum” net als vorig jaar ex-
tra spannend gaat worden. Deze 
zal wederom per  “opbod en mijn” 
geveild gaan worden. Wie kan lang 
genoeg wachten tijdens het mijnen 
zodat hij of zij iedereen net voor is 
en zich komend jaar “Hertog van 
het Centrum” mag noemen? 
Misschien win je wel de titel Loop-
graaf, Watergraaf of Dijkgraaf in 
de loterij later op de avond en mag 
je jezelf ook voor een jaar van adel 
noemen.

Dit jaar willen we voor diegene die 
een titel kopen iets extra’s doen in 
de vorm van een vlag die bij de ti-
telhouder aan de gevel van hun huis 
komt te hangen t/m carnaval. Deze 
vlag is speciaal ontworpen en ge-
maakt voor de Titelveiling en geeft 
voor de titelhouder een extra adellijk 
tintje.

Wil je niets van dit alles missen, kom 
dan aanstaande zaterdag om 20.00 
uur naar Café Van Ouds. Je kunt er 
meebieden op titels, titels winnen in 
een van de loterijen, of gewoon ge-
nieten van het geweldige spektakel. 

Stichting Papgat: 
commissie Titelveiling door Eric de Graauw

Deze commissie is 15 jaar geleden in het leven geroepen met als 
doel een nog betere en mooiere carnaval te kunnen organiseren.  Op 
deze avond worden er adellijke titels van verschillende wijken in ons 
Papgat gekocht door mensen die het carnaval een warm hart toedra-
gen. 

Dit alles wordt voorafgegaan door een diner voor alle titelhouders 
die het jaar daarvoor een titel hebben gekocht. Dit diner is niet enkel 
voor titelhouders, maar voor iedereen toegankelijk. De opbrengst, die 
voortvloeit uit deze Titelveiling, komt geheel ten goede aan het carna-
val in Papgat. Om ervoor te zorgen dat dit een geslaagd evenement 
wordt, heb ik de eer met tal van mensen te mogen werken. Naast mij 
als voorzitter nemen Henry van der Zanden, Marinus Merks, Wil van 
der Linden en Ans Verbakel  deel aan commissie Titelveiling. Samen 
proberen wij er ieder jaar weer een spectaculaire, maar vooral gezel-
lige avond van te maken. We nodigen eenieder van harte uit aanwe-
zig te zijn bij de 15e 

Titelveiling op 14 december bij Café van Ouds.
Stichting Papgat: commissie website, PR en fotografie door Eric de 
Graauw. Binnen deze commissie zijn we verantwoordelijk voor het up 
to date houden van de laatste berichten op de website rondom het 
carnaval, prins, adjudant en de evenementen. Dit seizoen hebben we 
in samenwerking met Mark van Heesch een compleet nieuwe website 
gemaakt waar we zeer tevreden over zijn. Kom gerust eens een kijkje 
nemen op www.papgat.com . Verder zorgen we voor de nodige PR 
richting de media over de evenementen en maken we de planning 
voor het maken van foto’s door onze hoffotograaf Johnny Huijberts. 
Ik word hierbij ondersteund door Henry en Kitty van der Zanden.

nog   dagen

tot carnaval  
81PAPGAT JOURNAAL

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 december t/m zondag 15 december 2013. week 50

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

7.49
10.98

LAAT JE VERRASSEN & INSPIREREN OP VRIJDAG 13 DECEMBER: 13-20 UURLAAT JE VERRASSEN  INSPIREREN OP VRIJDAG 13 DECEMBER: 13-20 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 december t/m zondag 15 december 2013. week 50

LAAT JE VERRASSEN LAAT JE VERRASSEN 

0.99
1.29
1.25Lay’s chips

zak 225/ 250 gram 
elders 1.25/ 1.29

exclusief 

bij coop

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

*min. leeftijd: 18 jaar, 
Legitimatie verplicht

Meld je snel aan en pak je voordeel!

 
 

 
 

De beste en snelste  
bijverdienste 

plus veel extra’s..
Startpremie € 50,-

   
  
    
      
  

Kom proeven 
bij Coop Tax in 
Liempde
De feestdagen staan voor de deur 
en dat kan bij Coop natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaan. Culinair 
avonturier René Pluijm, de vaste kok 
van Coop, is al maanden bezig met 
de voorbereidingen om het klan-
ten van Coop makkelijk te maken 
iets bijzonders op tafel te zetten. 
Hij heeft gekozen voor 4 gourmet-
thema’s: Oosters, Hollands, Ameri-
kaans en Mediterraans. Voor ieder 
wat wils dus. Binnen deze thema’s 
bedacht hij verrassende én lekkere 
recepten om het gourmetten nog 
leuker te maken. Op vrijdag 13 de-
cember is iedereen welkom om deze 
bijzondere gerechten zelf te komen 
proeven. Coop Tax organiseert dan 
namelijk een ‘Kom Proeven’ middag 
en avond van 13:00 uur tot 18:00 
uur. Ook zijn er tijdens ‘Kom Proe-
ven’ extra aanbiedingen. 

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Lang, lang geleden vroeg een kennis mij om samen met enkele leden van 
zijn hockeyteam te gaan vissen op de Oosterschelde. Daartoe vertrokken 
wij met een aantal auto’s vroeg in de ochtend, als een carpoolkolonne, 
gewapend met al dan niet nieuwe vishengels met “paternosters”, wartels 
en stevige draad, gewikkeld om sterke molens met slip. Eindbestemming 
was Yerseke, waar wij in de haven aan boord gingen van de Y126 of zo-
iets, in ieder geval een gesaneerde visserskotter, die omgebouwd was tot 
boot van plezier, geen belemmeringen als masten en zo ten behoeve van 
het werpen en benedendeks een groezelige kroeg met bier, sterke drank 
en ranzig frituurvet. Het laat zich raden dat het bijeengeraapte gezelschap 
niet voor elkaar wilde onderdoen – hockeymannen hebben een naam 
hoog te houden ten opzichte van andere stervelingen -, dus zat de hele 
bende om tien uur ’s ochtends al aan de pils. Ik had nog nooit gevist, ja, 
vroeger wel met een draadje en wurmen op de stekelbaarsjes, maar daar 
was de lol ook zo van over. Eigenlijk heb ik de verplichte  jonge-jongens-
visjaren overgeslagen, maar ik ging dan ook liever mee op jacht met mijn 
vader. Ik denk dat mijn kostschooljaren mij er vanaf hebben gehouden, 
want daar was geen gelegenheid tot vissen, stom eigenlijk.

Aan boord werden de kneepjes van het vak snel uitgelegd en ook de schipper 
gaf nog wat aanwijzingen, want een goede vangst was ook in zijn belang, 
natuurlijk. Het werpen ging mij redelijk goed af, tenminste flink ver weg, 
zodat de paternoster zo vlak mogelijk op de bodem lag en dan was het een 
kwestie van de zaak goed in de gaten houden. Drie scholletjes of botjes tege-
lijk aan de haken was geen uitzondering en vooral die eerste keer was ‘t uit-
gooien en ophalen geblazen. De schipper had volgens afspraak gezorgd voor 
pakketjes “zagers”en “leeglopers” (zeepieren), die door slimme Zeeuwse 
bijverdieners “zwart” aan de man werden gebracht, want “ons bin zuunig, 
ook meej belasting betaolen, heej?” Die arme ongewervelde dieren werden 
dus levend en kronkelend aan de scherpe haken geregen en al doende als 
lokaas ingezet. Met emmers vol versgevangen platvis en onze zakken vol van 
de drank en vette hap togen wij huiswaarts, om zo snel mogelijk alle waar in 
de diepvries te leggen. 
Sportvissen is dus gewoon een wrede sport, zeker als je het bekijkt vanuit 
het oogpunt van de dierenbeschermers, die ’n paar jaar geleden hebben la-
ten uitvinden dat vissen ook pijn kunnen voelen. En dan hebben we het 
nog niet eens over die wurmen…… En weet u wat dan het gekke is? Al 
die jonge mannekes met hun complete visuitrusting in die fietsaanhangers 
en die midden in het dorp zitten te vissen – Nederland kent ongeveer één 
miljoen visaktehouders – blijven volledig buiten schot, neen, iedereen kijkt er 
met ’n soort vertedering over het Pietje-Bellachtige karakter naar, een enkele 
dierenactivist daargelaten. U snapt dat ik met deze uiteenzetting de kat de 
bel aanbind, maar legt u mij eens uit wat het verschil is tussen een vis vangen 
en een konijn schieten? Een miljoen sportvissers (belangrijke kiezersgroep) 
komen ermee weg, terwijl dertigduizend jagers constant onder vuur liggen. 
Maar ik voorspel u: na de jagers zijn de vissers aan de beurt, gegarandeerd. 
Salamitactiek noemen wij dat, altijd een plakje eraf, nooit meer erbij. Dieren-
activisten haken handig in op verstedelijking en vervreemding van de natuur: 
melk komt uit een pak en vlees groeit aan een boom! Dus, diertjes doden?
Goed, die uitstapjes naar de Oosterschelde waren aangenaam en lever-
den smakelijke buit, maar jaar na jaar werd het minder: gewoonweg leeg-
gevist, gevolg van de commercie en wanbeheer. Dus uiteindelijk zaten we 
een beetje aan boord te zuipen, om ’t uur kijkend of er iets aan de hengel 
zat, en haalden we flauwe grappen uit: stiekem ’n kunstgebit aan iemand  
z’n haak vastmaken, lachuuh..

Zeetongfilets met morilles, gegratineerd (4 pers.) (uit “Het Noord-Atlan-
tisch Viskookboek”)
2 mooie zeetongen (a ca. 750 gr), kopje gedroogde morieltjes
5 dl witte wijn, 3 dl water, 1 grote wortel, 1 ui, 200 gr roomboter
1 bouquet garni (tijm laurier peterselie), citroensap, 2 eetl droog brood-
kruim
Fileer de zeetong en doe de graten, koppen en afsnijdsels samen met de 
gesneden groenten en bouquet garni in een pan. Schenk er het water en 
de wijn bij. Breng zachtjes aan de kook en laat 30 minuten trekken. Zeef. 
Week ondertussen de morieltjes en voeg er met wat van het weekvocht  
50 gr boter aan toe en 4 eetl citroensap en verwarm. Verwarm de oven op 
200°C. Pocheer de filets 5 minuten in de gezeefde visbouillon met 25 gr 
boter en leg ze daarna in een ovenschaal. Kook het pocheervocht samen 
met het morillemengsel in tot de helft. Klop hier, van het vuur af, nog 75 
gr koude boter in blokjes door, proef af met peper en zout en schenk dit 
over de filets. Bestrooi met het broodkruim leg er nog ’n paar klontjes 
boter op en laat het in de oven een bruin korstje krijgen. Een lekkere vette 
chardonnay past hier wel bij, denk ik.
Dit recept zal wel ergens uit Bretagne of Normandië komen, te oordelen 
aan de hoeveelheid boter.

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

Oosterschelde

Winterwandeling in natuurgebied Kampina te Boxtel
Op zondag 15 december heeft de 
heemnatuurgroep uit Sint-Oeden-
rode haar jaarlijkse winterwande-
ling. Nu gaan ze naar het prachtige 
natuurgebied Kampina te Boxtel.

De Kampina is ruim 1400 ha groot 
en is sinds 1929 grotendeels eigen-
dom van Natuurmonumenten. De 
Kampina is van internationaal ni-
veau. Het is een bijzonder aantrek-
kelijk restant van het half- natuur-
lijke Kempense heidelandschap. Het 
vult het gat op tussen Oisterwijkse 
vennen, de Mortelen en Banisveld, 
daarmee vormt de Kampina een be-
langrijke schakel van “ het Groene 
Woud”.
De Kampina is een gevarieerd na-
tuurgebied met uitgestrekte heide. 
Er zijn weinig heidevelden in Ne-
derland waar dit aardige struikje zo 
talrijk groeit. Je kunt er vrijelijk rond 

zwerven, paden genoeg. Er mean-
deren twee beken door de Kampina, 
de Beerze en de Rosep. Dankzij de 
inspanningen van Pieter van 
Tienhoven zijn ze voor ruilverkave-
ling en kanalisatie gespaard geble-
ven. Door de rijke flora en fauna is 
het zonder twijfel één van de meest 
waardevolle natuurgebieden van 
ons land, een zeer afwissend land-
schap waardoor er veel dieren en 
planten te vinden zijn. Zo kun je op-
eens oog in oog komen te staan met 
een prachtig ree. Je kunt in de naald-
bossen lopen, daar ontmoet je ande-
re charmes van de Kampina o.a. een 
aantal vennen, zoals de Huisvennen, 
het Ganzenven, het Meeuwenven. 
Ze liggen er schitterend bij. Er ko-
men veel vogels op af, in dat opzicht 
is de Kampina van internationaal be-
lang. Van de rode lijstsoorten is de 
dodaars een aardige verschijning. De 

overwinterende grauwe ganzen, de 
fuut en geoorde fuut, aalscholver, 
knobbelzwaan, grote zilverreiger en 
blauwe reiger zijn hier te zien, verder 
veel verschillende eenden-soorten. 
Natuurlijk ook de bekende exoten 
zoals de Canadese- en nijlganzen. 
Misschien zie je de buizerd wel 
rondcirkelen boven de bomen, die 
nu prachtige herfstkleurende blade-
ren hebben en als het niet gevroren 
heeft kun je nog paddenstoelen vin-
den. 
Interesse om daar met de Heemna-
tuurgroep te gaan grasduinen, kom 
dan om 9 uur op de markt te Sint-
Oedenrode. Vandaar gaan ze car-
poolen naar de Kampina. Iedereen 
is van harte welkom. Zorg voor het 
juiste schoeisel en regenkleding als 
het nodig is. Het is de bedoeling om 
rond 12 uur weer terug te zijn.

Concert “ARPAMOR” Claudia y Manito, harp en gitaar

Op zondag 15 december staat er 
vanaf 14.00 uur iets heel bijzon-
ders te gebeuren in de Knoptoren in 
Sint-Oedenrode. Dan geeft Claudia 

y Manito namelijk een concert. 

Claudia y Manito hebben een  re-
pertoire van muziek en liederen uit 

het Latijns-Amerikaanse continent. 
Claudia speelt de instrumentale stuk-
ken op de  Paraguyaanse Harp.  Deze 
harp is een Zuid Amerikaanse variant 
op de klassieke harp. Op dit prachtige 
instrument speelt zij melancholische  
samba's , ritmische tango’s en stukken 
uit Paraguay en Venezuela. Daarnaast 
zingt Claudia een aantal Spaanstalige 
liederen; hierbij begeleidt zij zichzelf 
op gitaar. Met haar zwoele stemgeluid 
treft ze het juiste gevoel wat deze mu-
ziek in zich draagt. Met gevoelige fra-
seringen en tot de verbeelding spre-
kende improvisaties  staat gipsygitarist 
Manito haar muzikaal terzijde. 
Het concertprogramma heeft de titel 
‘Arpamor’; vrij vertaald betekent dit: 
liefde voor de harp. 

Toegangskaarten voor dit concert 
zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor, 
Kerkstraat 20 te Sint-Oedenrode en 
aan de kassa van De Knoptoren: 
Kerkdijk 8.Toegangsprijs: € 10,00 
incl. consumptie.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Met de verkiezing van lijsttrekker 
Coby van der Pas is maandagavond 
door CDA Rooi het startschot ge-
geven voor de campagne naar de 
verkiezing van een nieuwe ge-
meenteraad op 19 maart 2014. De 
komende maanden zullen wij u 
daar nauw bij betrekken. Vandaag 
nemen wij u alvast mee naar onze 
visie op het Rooi van 2025.

Wat is die visie? Deze vraag bepaalt 
de politieke koers voor de komende 
jaren. Betekent dit, dat CDA Rooi 
een eigen Rooise draad wil opstel-
len? Nee, wij willen daarmee zeg-
gen, dat u als kiezer uw partij en de 
politicus die u in de raad wilt hebben 
mag aanspreken op zijn visie op de 
toekomst. Wij willen daarmee zeg-
gen, dat u van de politicus van uw 
keuze mag verlangen dat deze een 
visie heeft op de toekomst van Rooi. 
Zonder visie is er geen richting, geen 
leiding en geen toekomst.
Wij zien een Sint-Oedenrode dat 
deel uit maakt van een economisch 
sterke gemeente. Een gemeente 
met een volledig nieuwe, efficiënte 
en op maat gesneden organisatie 
Een gemeente, die gekend is door 
zijn bourgondische gastvrijheid, 

waardevolle natuur, voortreffelijke 
woonklimaat en uitstekende werk-
gelegenheid met een grote diversiteit 
aan bedrijven. Binnen die gemeente 
onderscheidt Sint-Oedenrode zich 
als zeer gewilde woonkern met een 
hoge woonkwaliteit, aantrekkelijke 
centrumvoorzieningen en selecte 
bedrijfsterreinen met innoverende 
bedrijven en hoogwaardige nieuwe 
werkgelegenheid.
Om de visie Rooi 2025 te realiseren 
gooit Sint-Oedenrode, in aanloop 
naar de fusie van 2018, het roer om 
na de verkiezingen van 2014. Rooi 
gaat haar unieke kwaliteiten bena-
drukken en zelfbewust gebruiken. 
Vanaf 2014 zet Rooi in op stimu-
lering van werkgelegenheid. In het 
kader van onze 5 sterren Agri Food 
Regio ontstaat langs de A-50 een 
strookvormig bedrijventerrein voor 
vestiging van bedrijven in agro-, 
food- en biotechnologie met hoog-
waardige werkgelegenheid.
Onze bevolking is kleinschalig ge-
organiseerd. Het verenigingsleven is 
het cement van onze samenleving, 
ook in de nieuwe fusiegemeente. De 
krachtige en zelfbewuste identiteit 
stimuleert het verenigingsleven en 
de culturele sector en daarmee de 
sociale infrastructuur. Het CDA zal 
in de nieuwe gemeente de vele vor-
men van beleving en samenwerking 
in verenigingsverband met daarin 
de onmisbare en dankbare positie 
van de vele vrijwilligers van harte 
ondersteunen. Vrijwilligerswerk, in-
dividuele ontplooiing en betrokken-

heid op elkaar gaan hand in hand 
met de integratie van maatschap-
pelijke ondernemingen (onderwijs, 
wonen en zorg). In het kielzog van 
deze ontwikkelingen volgt de aan-
dacht voor de jeugd en het gezin en 
ontstaan de jongerenprogramma’s. 
In geen enkel dossier en bij geen en-
kel initiatief ontbreekt de jongeren-
paragraaf: Wat kan de meerwaarde 
zijn voor jongeren en hoe kan ik die 
jongeren bij dit project betrekken? 
Het CDA vindt het van wezenlijk 
belang dat kinderen en jongeren 
kunnen opgroeien tot burgers die 
in staat zijn in harmonie met hun 
omgeving te leven en daar verant-
woordelijkheid voor kunnen nemen. 
Jongeren moeten zich thuis kunnen 
voelen in hun eigen omgeving. Het 
CDA stelt jongeren centraal en staat 
voor integrale centra als basisvoor-
ziening in wijk en dorp. Elk kind 
moet in zijn eigen omgeving kun-
nen opgroeien. Alleen van daaruit 
kan het gaan bijdragen aan de sa-
menleving. Kinderen met bijzondere 
vragen vinden hun weg in de eigen 
leefomgeving, de noodzakelijke 
hulp en dienstverlening zoekt het 
kind op in plaats van omgekeerd. 
De brede school is het kloppend 
hart voor het kind, het gezin en de 
kwetsbaren in wijk en dorp, zowel 
binnen als buiten de schooltijden. 
Een jongerenraad maakt deel uit 
van de wijk- en dorpsraad.
Dat is de visie van CDA Rooi. De vi-
sie op de jongeren van Rooi, de visie 
op onze toekomst.

Jongeren krijgen centrale plaats 
in CDA verkiezingsprogramma
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za 14 dec. 
vanaf 21.00u

� e Two Tones
Swing- en boogieband

vr 27 dec.

Top 2000 Café 

met Top 2000 qu� 

za 18 januari

 Tribute to the 
s� ties band

informatie over o� e 

activiteiten is te vinden op 

o� e nieuwe we� ite 

www.� sekop-rooi.nl

Live on stage

December feestmaand!
Kerstborrel voor bedrĳ ven

19 en 20 december 18.00 tot 21.00  
live entertainment, hapjes en dranken.

Reserveren gewenst.

Swing & Boogie in de Ossekop
De Ossekop haalt weer een stukje 

van de toenmalige 
Rooise J� zdagen op het podium ! 

In de jaren ‘40 en ‘50 was de 
Jump & Jive muziek r� end 

populair bĳ  “zwart”Amerika. Ver-
schillende orkesten, groot en klein, 

stonden garant voor dermate 
energieke en opzwepende muziek 
dat sti¬ itten niet mogelĳ k was. 

� e Two Tones Swing & Boogie 
band uit  ̄ lburg houdt d° e 

traditie levend. Komende zaterdag 
zal d° e formatie ongetwĳ feld veel 

mensen op de dansvloer krĳ gen 
met hun aanstekelĳ ke muziek. 

aanvang 21.00 uur

Kerstmis
Sfeervolle kerstbrunch (1e kerstdag) 

12.00 tot 14.30 uur 19,50 p.p
5 gangen kerstdiner (1e en 2e kerstdag) 

17.30 tot 21.00 uur 38,50 p.p
reserveren kan tot 20 december 

Oud & nieuw
Dit jaar weer voor de buis met oud en nieuw?  het kan ook anders!

Besloten Silvester-feest, van 21.00 tot 02.30 uur.  Met live (dans)orkest, 
dranken, warme en koude hapjes, bubbels en oliebollen, 

all-in tarief € 57,50 p.p

Nadere informatie over o	 e activiteiten in december:  
zie o	 e nieuwe we� ite www.� sekop-rooi.nl

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

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Ja, 
u krijgt 

persoonlijk 
advies Bel vooreen afspraakof kom langs.

Wij zijn uw bank.
Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

De drie musketiers
Een chaotische generale, een goede 
voorstelling! Dat is sinds jaar en 
dag de wijsheid van het theater. En 
een heerlijke chaos was het tijdens 
de generale repetitie van het jonge-
rengroep van 't Roois Theater. Dat 
belooft wat voor de voorstellingen!

De drie musketiers -plus d'Artagnan 
en nog een heleboel andere karak-
ters- komen spelen in Mariëndael op 
zaterdag 14 en zondag 15 decem-
ber, beide dagen om 14.30 uur. Een 
kaartje kost € 4,-. Komt dat zien!

Vervolg voorpagina

Ervaren Coby van der Pas lijsttrekker CDA Rooi

Tweede op de lijst staat relatiebe-
heerder Rien Verhagen, de huidige 
fractieleider, gevolgd door ste-
denbouwkundige Willem van der 
Pasch, CDA voorzitter in Rooi en 
commissielid. Nieuwkomer Maar-
ten van Bakel is nummer 4 op de 

lijst. Maarten is ondernemer in in-
novatieve producttoepassing en 
coach van de Veghelse hockeyclub 
Geel-Zwart. Het huidige raadslid 
Ger Brouwer, fiscaal adviseur en 
CNV-raadsman, staat op vijf. Op 
zes staat bestuurskundige Hanny 
Brok, gevolgd door de secretaris 
van de Dorpsraad Nijnsel, Frans 
Mabesoone, inkoper van laborato-
riuminrichting.
Na bijna 25 jaar gemeenteraad ver-
laat het huidige raadslid Jan Verha-
gen de politiek.

Opvallend op de lijst zijn de na-
men van oud fractievoorzitter Wiel 
Sporken en oud-wethouder Hen-
riette van den Berk. Deze beide ras 
CDA-ers sluiten de lijst en onder-
strepen daarmee hun verbonden-
heid met het Rooise CDA.

Coby van der Pas: “Ik ben bijzon-
der trots op Henriette en Wiel en 
heel blij dat ze als lijstduwer het 
CDA steunen. Dit toont de veer-
kracht en eensgezindheid die het 

CDA tot zo’n sterke volkspartij 
maakt”.

Samen Sterk
CDA Rooi stelde in haar leden-
vergadering ook het verkiezings-
programma vast. Met als motto 
‘Samen sterk’ kiest het CDA voor 
een ambitieus en dynamisch pro-
gramma dat ontwikkelingsgericht 
is en voorsorteert op de fusie met 
Schijndel en Veghel. “En daar on-
derscheidt Rooi zich ook in. Trots 
zijn op wat je hebt bereikt en je 
handen uit de mouwen voor je 
toekomst. Dat is wat Rooi zo aan-
trekkelijk maakt. De mensen zijn 
op elkaar betrokken, hebben zorg 
voor elkaar en pakken samen ini-
tiatieven op elk terrein van de 
Rooise samenleving op. Een dyna-
mische, ontwikkelingsgerichte en 
op elkaar betrokken gemeenschap, 
daar gaan wij voor. CDA Rooi wil 
dit doen met een open blik richting 
fusie en met volle aandacht voor 
de belangen van Rooi”, aldus lijst-
trekker van der Pas.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Handboogvereniging Ontspanning: 
honderd jaar gezelligheid

www.koekverlichting.nl

Koekverlichting Eindhoven
Stratumsedijk 39. Tel.: 040 - 21 20 674

Di t/m vrij: 10.00-13.00 uur, 14.00-18.00 uur. Za 10.00-17.00 uur

Van 3 t/m 21 december
totale verkoop met 21% btw-korting!

o.a. Artemide-Belux-Brand & van Egmond-Cini & Nils-Delta Light-
Flos-Fontana Arte-Foscarini-iGuzzini-Ingo Maurer-Jacco Maris 
Kreon-Luceplan-MaroeskaMetz-Modular Lighting-Oligo-Prandina-
Roger Pradier-Royal Botania-Terzani-Tre Ci Luce-Tobias Grau

Verkoop uit winkel

Ook decoratieve en klassieke verlichting

HBV Ontspanning is op 11-12-’13 alweer honderd jaar oud. De in 1913 opgerichte club laat dit uiteraard niet voorbij 
“schieten”, dus reden voor een feestje. Afgelopen zaterdag hield de vereniging een receptie om de feestweek te 
starten. Dit was tevens een reünie, doordat leden en oud-leden waren uitgenodigd. De redactie van DeMooiRooi-
Krant was er uiteraard ook bij en liep binnen met de vraag: “Wat is typisch HBV Ontspanning voor u?”

Marina Kivits

Dertien en een halfjaar lid

55 jaar oud

“Ik help achter de bar, dus het 

samenzijn”

Jan van Erp
Als langste lid, vanaf 1964, 
dus 49 jaar Dit jaar wordt 

hij 77. 
“Gezelligheid staat bij ons 
voorop, want we hebben 

fi jne leden”

Agnes Vissers

Tweeëneenhalf jaar lid

52 jaar oud

“Een gezelligheidsvereni-

ging, waar ruimte is voor 

recreanten en topsporters”

Mark Kuys
Half jaar lid
44 jaar oud

“Een sportieve en gezellige 
club, want mensen zijn er 

voor elkaar”

Simon Roumen
Half jaar lid
12 jaar oud

“Een oefening voor mijn 
concentratie”

Bas van Laak

Een paar maanden lid

13 jaar oud

“Een gezellige boogschiet-

vereniging, want iedereen is 

aardig voor elkaar”

Françoise Ververst
14 jaar lid

42 jaar oud
“Gezelligheid waarbij top-
sport en breedtesport heel 

goed samengaan”

Floris Mesu
Drie-en-een-half jaar lid

13 jaar oud

“Ontspanning, want het is 

een rustige sport waar veel 

concentratie bij komt kijken”

Verschillende vertegenwoordigers van de gemeente, Rooise sportverenigingen, bevriende handboogverenigingen 
en oud leden kwamen langs. Tijdens de receptie feliciteerde Paul Schellekens, als voorzitter van de NHB, HBV Ont-
spanning met het 100-jarig bestaan. Na zijn toespraak overhandigde hij een klok met inscriptie aan de voorzitter van 
Ontspanning. Het was erg gezellig en het bestuur was blij verrast door de grote opkomst. 

Sporten voor de Voedselbank, 
wie doet er mee?
We geven met z`n allen geld voor de gebeurtenissen in het buitenland. 
Heel mooi, maar er zijn zoveel mensen in ons eigen dorp, zelfs in onze 
eigen straat die (bijna) niks hebben. Dat kan toch niet!? Op zaterdag 21 
december van 9.00-10.00 wil ik een dans/aerobics les gaan geven ten 
bate van de Voedselbank.

Kom en geef jezelf op! Voor € 5,00 mag je meedoen en maken we er sa-
men een gezellige les van. De hele opbrengst gaat naar de voedselbank. 
Als je niet mee wilt/kunt doen mag je natuurlijk ook een bijdrage done-
ren! We gaan dansen bij Sportcentrum van den Oever in Sint Oedenrode. 
Als er heel veel mensen meedoen, verkassen we naar De Beurs in Sint 
Oedenrode. Aan het einde van ons sportief samenzijn komt iemand van 
de Voedselbank het geld in ontvangst nemen. Je kunt je opgeven bij mij 
en ook betalen aan mij.

Claudia van Gorkum: 06-50200044, ceri2001@hotmail.com
Doe mee en ga met een heerlijk gevoel de Kerst in!

Lezerspodium....
Door: Claudia van Gorkum

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

Professionele zorg aan huis

Lekkerbekjes 3 stuks voor € 5,00
(Panga�let vers of gebakken) Elke vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur 

op de Markt in Sint-Oedenrode

1 pond
Kibbeling
(Kabeljauw)

Kerstactiviteit Jeugdnatuurwacht
Op zaterdag 14 december worden 
de leden van jeugdnatuurwacht “de 
Populier”  uitgenodigd  voor de 
kerstactiviteit. Op die ochtend zal 
vanaf 9.30 uur alweer de  vierde ac-
tiviteit van het seizoen 2013/2014 
plaats vinden. Deze activiteit zal ge-
houden worden in Mariëndael.

Op die ochtend zullen de jeugdna-
tuurwachters  met allerlei stukken 
groen uit de natuur en ander mate-
rialen een vrij groot kerststuk gaan 
maken. Hiervoor is het handig dat 
de kinderen met de auto gebracht 
worden  in verband met het weer 
heelhuids thuisbrengen van het 
kerststuk. Ook is het handig dat de 
kinderen een snoeischaar meene-
men om het groen op maat te knip-
pen. Tevens is het ook een idee om 
een klein snoer met kerstverlichting 

mee te nemen. We vragen ook nog 
dit jaar de kinderen een kerstkaart 
mee te nemen met hun naam erop, 
om aan het kerststuk te bevestigen.

Na de pauze zal de wethouder ko-
men voor de installatie van de nieu-
we jeugdnatuurwachters. Waarna 
de kinderen dan nog tot  11.30 uur 
de gelegenheid krijgen om de kerst-
stukken af te maken.

Van de ouders wordt verwacht dat 
zij de kinderen  weer komen ophalen 
om 11.30 uur.

Voor vragen en afmeldingen kunnen 
je terecht bij Lily den Otter op tel. 
0413-477747. Kortom, komt graag 
allen zodat het een gezellige och-
tend wordt.
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Kerstmenu 35,-
1ste + 2de kerstdag

17:00 U

Carpaccio van 
gemarineerde zalm met een 

tempuragarnaal, 
salade en kruidenolie

Heldere ossenstaart-
bouillon met

 bospaddenstoelen en 
Madeira room 

Hertenbiefstuk op 
hertensukade met eigen jus, 

knolselderijpuree en 
stoofpeertje

of
Kabeljauwfilet met 

botersaus, Hollandse 
garnaaltjes en 
aardappelpuree

Kerstdessert 

Kerstbrunch 
2de kerstdag
 12:00-15:00 U

20,-
exclusief  drankjes

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

www.twitter.nl/gcdegoudenleeuw

www.facebook.nl/grandcafedegoudenleeuw

Markt 10

5492 AB Sint-Oedenrode

0413-712449 

5492 AB Sint-Oedenrode

Reserveren gewenst

grand cafe De gouden leeuw
Viert Kerstmis met u!

Bijzondere clinic voor jeugd ontspanning

Dinsdagmiddag schieten bij de Roze-
laer de veteranen vanaf 55 jaar hun 
wedstrijd. Dag winnaar was Jan van 
Bergen met 223 punten. Verdere uit-
slag: Antoon Vervoort, Jan van Erp 
207, Toon Hermes 200, Leo van  
Breugel 202, Jan Gordijn 201, Ron 
Spijker 184, Wim Boonstoppel 182, 
Albert van Ofwegen 144 en Jan 
Lathouwers 120. 

Op vrijdagavond is de Tokina trofee 
verschoten. Bij deze wedstrijd gaat het 
erom om zo lang mogelijke straten te 
schieten van 1 t/m 11 (inner ten). De 
trofee is gewonnen door William  
Huyberts met een straat  van 20 een-
heden. Verdere uitslag: Wim Boon-
stoppel 19, Antoon Vervoort 15, Mart 
Verhoeven en Jan van Bergen 14, John 
van Mulukom en Saskia Boonstop-
pel 10, Ron Spijker en Jan van Erp 8, 
Wil Kivits en Agnes Vissers 6, Frans 
van den Braak en Jos van den Berg 5. 
Buiten mededing jeugdlid Piet van den 

Berg met de meeste eenheden, nl. 25. 
De jeugd van Ontspanning heeft een 
drukke week gehad. Bij de training op 
woensdagavond is er geschoten voor 
de Sinterklaasbeker. We schoten op 18 
meter op aangepaste sinterklaasbla-
zoenen. De winnaar van de beker is Di-
one Mesu met 108 punten. De overige 
uitslagen: Roos Staals 99, Bram Kuys 
99, Daan Martens 96, Remco Boleij 93, 
Ray Matuszewski 89, Dani Hobbelen 
81, Thomas Mesu 76, Teun Martens 
75, Floris Mesu 69, Tim Hulsen 63, 
Lotte Steijaert 61, Simon Roumen 59, 
Martijn de Kok 40 en Bas van de Laak 
28.
Zaterdag overdag heeft Piet van den 
Berg een indoorfita geschoten in Zaan-
dam. Hij schoot daar 281 en 280, 
totaal 561 punten. Piet werd eerste 
bij de cadetten recurve. We schoten 
individueel en in een team. De indivi-
duele winnaar was Piet van den Berg 
met 48 punten. De overige uitslagen 
waren: Dione Mesu 38, Martijn de Kok 

38, Simon Boersbroek 35, Floris Mesu 
35, Dani Hobbelen 34, Lotte Steijaert 
34, Daan Martens 33, Teun Martens 
30, Roos Staals 30, Thomas Mesu 29, 
Remco Boleij 28, Bram Kuys 25, Ray 
Matuszewski 24, Bas van de Laak 21, 
Simon Roumen 19, Luc van de Klok 19 
en Tim Hulsen 15.  Het winnende team 
was het drietal Teun, Floris en Roos. 
Hun gezamenlijke score en de resul-
taten van de twee teamwedstrijden 
zorgden voor de winst. Het was een 
gezellige, actieve dag. Na de zes korte 
wedstrijdjes hebben we gezamenlijk 
nog gezellig gegeten. Na het eten 
was er de prijsuitreiking en gingen alle 
schutters moe maar voldaan naar huis.

Clinic
Als bijzondere verrassing kwam de 
bondscoach Ron van der Hoff een 
clinic geven. Ron heeft zelf in Athene 
op de Olympische Spelen gestaan en 
is diverse malen Nederlands kampioen 
geweest. Hij traint nu de Nederlandse 

kernploeg waar Sjef van den Berg deel 
van uitmaakt. Ron begon met een 
verhaal over zijn eigen carrière en ver-
telde over de lange weg naar de top 
en hoeveel genoegen hij heeft beleefd 
aan zijn actieve periode als topsporter. 
Nu beleeft hij   successen als coach van 
een jonge kernploeg met als doel de 
Olympische Spelen in 2016.
Hierna vroeg hij onze jeugd wat zij 
denken dat een sporter moet hebben 
om aan de top te komen. Aan de hand 
van een hele hoop steekwoorden, zo-
als ‘talent’, ‘familie’, ‘club’, ‘coach’, 
‘conditie’ en ‘techniek’, vertelde hij 
wat belangrijk is. Hij maakte duidelijk 
dat je sommige factoren wel kunt be-
invloeden en anderen niet. Focus op de 
omstandigheden die je kunt verbete-
ren. En wat heel belangrijk is: trainen, 
trainen en nog eens trainen! 
Ron sloot af met een positief verhaal. 
Als topsporter krijg je kansen die een 
“normaal” mens niet krijgt. Je mag de 
hele wereld over reizen en je krijgt de 
kans om het beste uit jezelf te halen. 
Er gaat niets boven het gevoel een 
belangrijk toernooi of een kampioen-
schap te winnen. Sjef probeert het ge-
voel te omschrijven: “Als je weet dat 
je een tien moet schieten, voel je de 
druk. Je hebt het gevoel dat je vijftig 

kilo zwaarder bent, dat je boog van 
steen is en niet te trekken is. Toch ga 
je naar de meet, je schiet en… de om-
roeper roept dat je een perfecte tien 
geschoten hebt. Op dat moment valt 
alles van je af. Je kunt weer ademen, 
je lichaam juicht. Je krijgt een gevoel 
van euforie dat met geen woorden te 
beschrijven is.”
Ron sluit af met een wijze les: Je kunt 
niet verliezen. Er kan er slechts één 
winnen. Soms ben jij dat en soms niet. 
Als je alles geeft wat je hebt, ben je 
nooit een verliezer en soms een win-
naar.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond. 
Op dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een feestelijke middag in het kader van 
het Eeuwfeest. Dinsdagavond wordt 
de 1e wedstrijd van de 25m 1 pijl com-
petitie 2013-2014 van de NHB ge-
schoten. Op vrijdagavond 13 decem-
ber schiet ook de jeugd hun 1e 25m1p 
wedstrijd en is er een feestelijke wed-
strijd voor de senioren. Op zaterdag is 
een feestavond voor de senioren. De 
leden hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtrainingen zijn 
op woensdagavond.

handboogschieten

Bondscoach Ron van der Hoff: Je kunt niet verliezen….



Woensdag 11 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 

Cloeck & Moedigh 2 blijft aan kop

jeu de boules

In de NJBB afdelingscompetitie 
won C&M 2 in de hoofdklasse  haar 
uitwedstrijd tegen VOP Udenhout 1 
met 6-3 en blijft daarmee koploper 
in de hoofdklasse (+13) met 2 pun-
ten voorsprong op nummer twee. 

Uitblinker was deze keer het triplet 
Kees Luijten/Jan vd Schoot/Henk 
Smulders dat alle partijen won. C&M 
1 hield aan haar uitwedstrijd tegen 
PV Tilburg 1 een punt over door 
deze met 4-5 te verliezen. Ze houdt 
daarmee aansluiting (+6) met de rest 
van de hoofdklasse. In de 1e klasse 
verloor  C&M 4 haar uitwedstrijd 
tegen PV Tilburg 3 met 3-6 en zakt 
daarmee naar de vijfde plaats (+6) 

in de 1e klasse. Ook C&M 5 wist 
het niet te redden in haar thuiswed-
strijd tegen PV Tilburg 4 door deze 
nipt met 4-5 te verliezen. Wel hield 
ze hieraan nog 1 punt over. Ze zakt 
daarmee nu naar de derde plaats 
(+10) in de rangschikking 1e klasse.  
In het vrijdagavond toernooi was de 
overwinning wederom voor Frans 
v/d Velden (3 +29), die met een 
punt Jan v/d Schoot (3 +28) en met 
twee punten Albert van Schijndel (3 
+27) achter zich liet. Met 2 winst-
partijen volgden daarna Ad v/d  
Velden (2 +16) en Johan van Kuijk 
(2 +15). Frans v/d Velden is nu leider 
in het klassement (+10) met op de 
2e plaats Johan van Kuijk (+8).

Geen badminton voor de jeugd 
van RBC

badminton

Het was een doldwaze avond bij de 
Rooise Badminton Club afgelopen 
woensdag 4 december. De speelavond 
voor de jeugd ging gewoon door, maar 
er was geen training. Gekker nog: De 
rackets mochten allemaal in de tas 
blijven, die hadden ze niet nodig. 

In de sporthal was ook geen net te 
bekennen op de badmintonbaan. 

Daarentegen waren wel alle aan-
wezige materialen uit de coulissen 
getrokken om de zaal om te toveren 
tot een vetcoole apenkooi-parcours. 
Dus ondanks het feit dat er helemaal 
niet werd gebadmintond deze avond 
is er toch flink gesport. Alle jeugd, 
hoe oud dan ook, wist zich enorm 
te vermaken met alle attributen in 
de zaal. Het was een gekkenhuis 

van jewelste. Na de korte pauze, 
want daar wilde ze eigenlijk hele-
maal geen tijd voor nemen en een 
kleine aanpassing van de zaalopstel-
ling door de meiden van de badmin-
tonclub, ging de pret onverminderd 
door. Dus je ziet, hoewel badminton 
een serieuze sport is, is er toch zeker 
ook ruimte om eens flink uit je dak te 
gaan bij de Rooise Badminton Club.

Foto: Martijn Fliervoet

paardensport

Anne Markgraaff en Sidney 
Renders op hoogste podium
Tijdens het springconcours in  
Berlicum is vorige week Sidney 
Renders eerste geworden in de CB 
klasse. Het waren twee nette fout-
loze parcoursen met de hoogste 
stijlscore die Sidney op de 1e plaats 
deden belanden.

Tijdens het concours te Sint-
Oedenrode is afgelopen zondag 
Anne Markgraaff op een verdiende 
eerste plaats geëindigd in de EB klas-
se. Het vele trainen met de indruk-
wekkende 'Way of Life' is eindelijk 
beloond met de hoogste eer. Als je 
het hoogste aantal stijlpunten krijgt 
en twee keer een foutloze rit laat 
zien, word je winnaar van de rubriek

Dat ook de andere Vresselse Ruiters 

hebben gereden blijkt uit de lijst van 
resultaten. Sidney Renders scoorde 
met Colinda twee foutloze parcour-
sen en mocht de derde prijs in ont-
vangst nemen in de CB klasse. Nina 
van Enckevort had een hele goede 
dag door al vroeg in de morgen met 
Czardas derde te worden in de DB 
klasse met 2 foutloze ritten en 80 
stijlpunten, met Mistery 4e in de DL 
klasse na een snelle barrage, en laat 
in de middag was Vingino als C pony 
zeker niet de minste in het DM ge-
weld. Een 4e plaats is er een om trots 
op te zijn. Veerle van de Pasch reed 
vorige week in Nistelrode en werd 
met Surprice 3e in de DM klasse. De 
Sint is dan wel weer richting Spanje 
maar zo hadden alle springruiters 
toch een goed beloond weekend.

Waterpolodames blijven lang bij...waterpolo

….maar helaas niet lang genoeg om 
ook daadwerkelijk een overwinning 
af te dwingen. Afgelopen zaterdag 
stond de uitwedstrijd van de water-
polodames van Argo tegen Arethusa 
uit Oss op het programma. 

Beide ploegen verkeren in de onder-
ste regionen van de bondscompetitie 
en dus is het zaak voor beide ploegen 
om juist in deze wedstrijd punten te 
pakken. Tot ver in de wedstrijd ging 
het dan ook gelijk op tussen beide 
ploegen. Tot 6-6 wist Argo door goed 
verdedigend spel en het benutten 
van de kansen het Arethusa moei-

lijk te maken. Een paar kleine fout-
jes binnen een minuut resulteerde 
echter in 3 doelpunten achter elkaar 
voor Arethusa. Het vertrouwen van 
Argo nam hierdoor snel af waardoor 
Arethusa in het laatste part het ver-
schil kon maken. De einduitslag van 
13-8 in het voordeel van Arethusa is 
geflatteerd maar wel terecht. Doel-
punten van Argo zijn gemaakt door 
Anita vd Heijden, Renske vd Burgt, 
Liesbeth van der Korst (3x) en Josine 
Raaijmakers (3x).

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben namens 

Argo 16 zwemmers van de wedstrijd-
groep deelgenomen aan de Solo in 
zwembad ‘De Drietip’ in Nuenen. Tij-
dens deze wedstrijd is er 1 keer een 
1e plaats, 1 keer een 2e plaats en 3 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 26 persoonlijke records 
gezwommen.

Komend weekend staan er twee wed-
strijden op het programma: Vrijdag 
avond de 2e LAC wedstrijd in zwem-
bad ‘De Beemd’ in Veghel, aanvang 
19.30 uur en zondag de 2e Minioren 
wedstrijd in het ‘Pieter van den Hoog-
enband zwemstadion’ in Eindhoven.

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Woensdag 13:00 - 18:00 Zaterdag 13:00 - 17:00

Buiten deze tijden ook op afspraak geopend

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
te gast in Asten en Rooi
Dit weekend waren de Nijnselse po-
nyruiters te gast in Sint-Oedenrode 
voor een selectiewedstrijd springen. 
Ashley Peters was in vorm. In zowel 
de klasse DL als in de klasse DM wist 
ze haar Napoleon mooi rond te sturen 
wat haar tweemaal een 5e prijs ople-

verde.
De springruiters kwamen in Asten aan 
start met hun paarden. Juliët Bosshardt 
won de B rubriek met haar paard 
Dutch Pride VDT en werd in diezelfde 
klasse met Dalve 5e. Thom van Dijck 
werd knap 10e in de klasse L.

Sofftipnieuws

Het team van café d’n Toel moest af-
gelopen donderdag darten in Schijn-
del tegen het team van Keep Faith. 
De spelers vertrokken uit Olland met 
de taxi, want ze gingen voor de vol-
le winst en de nodige drankjes. De 
wedstrijd werd goed begonnen door 
de darters uit Olland. Ze wonnen de 
eerste leg dan ook gemakkelijk. Echter 
ging het ook bij het team uit Schijndel 
steeds beter waardoor de teams ge-
lijk op gingen. Bij de cricket was het 
Rooise team duidelijk sterker en het 
kwam zelfs voor met 8 tegen 11. Uit-
eindelijk won het team met 12 tegen 
9. Het team van café d’n Toel klimt 
steeds verder omhoog en staat nu op 
de 4de plaats in de tweede divisie. De 
overige Rooise teams waren vrij.

Speelschema aan komende donderdag:
Hart van Veghel – van Ouds
T Kofferen – Oranjebar 2
Oranjebar 1 – Den Dommel

Maximum Bullshit – Den Toel

Single competitive:
Raymond – Arno  6-4
Jarno – Jeffrey  8-2
Jarno – Peter  7-3
Raymond - Mark L. 7-3
Jeroen – Arno  5-5
Peter – Freddie  1-9
Jeffrey – Harry  1-9
Michael – Kenneth 7-3 

Speelschema a.s. zondag single com-
petitie:
Mark Leenderts-Jeffrey van Liempd, 
D’n Toel  14.00u
Harry Boomen-Jeroen v. Rijckevorsel, 
Kofferen 13.00u
Arno Van Roosmalen-Peter Opheij, 
van Ouds 17.00u
Jarno Kapteijns - Harrie van Dinther, 
van Ouds 16.00u
Randy v. Oostenbrugge - Hein 
Jansen, van Ouds 13.00u

Jorrit Foolen - Michael Toelen, 
D’n Dommel 13:00u
Kenneth School - Raymond van de 
Ven, D’n Toel 13.00u

Inschrijven voor de nieuwe single dart-
competitie kan nog via 
www.bullshooter.nl. Hier staat een 
inschrijfformulier. Online kosten van 
deze competitie is 15 euro per per-
soon. Anders dan andere jaren zal 
zijn dat we vanaf volgend jaar in twee 
poules gaan spelen. Deze poules wor-
den  geloot. Aan het eind van het sei-
zoen is er een eindtoernooi voor dege-
ne die zich heeft ingeschreven voor de 
single competitie 2014. Door middel 
van deze competitie en eindtoernooi 
worden de twee Europese teams voor 
2015 samengesteld. Deze twee teams 
gaan in 2015 strijden in café d’n Toel 
in een online Europees darttoernooi. 
Voor 2014 zijn de teams inmiddels be-
kend.

darten

NAJAARS
AANBIEDINGEN 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, 
BESTELWAGENS EN JEEPS 

BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN 
INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE 
*INRUIL *APK 

*SCHADETAXATIE

Schijndelseweg 55 
Sint-Oedenrode 

Tel. (0413) 47 32 90

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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turnen Koppelwedstrijd 
wedstrijdgroep Dioscuri

Voor de wedstrijdgroepturnsters 
van Dioscuri is zaterdag 7 decem-
ber het wedstrijdseizoen gestart 
met een oefenwedstrijd. Alle turn-
sters uit de onderbouw werden door 
middel van het trekken van lootjes 
gekoppeld aan een turnster uit de 
bovenbouw. 

Het koppel dat uiteindelijk de oe-
fenwedstrijd wist te winnen bestond 
uit Anouk van den Brand en  
Anneke Verwaard. Zij wisten met 
een puntentotaal van 95,15 pt 
het zilveren koppel, bestaande uit 
Nienke van der Vleuten, Evi van 
den Meerendonk en Mare Peters 
(die vanwege een blessure niet alle 
onderdelen turnde), met bijna 1,5 

punt ruim voor te blijven. Het kop-
pel dat als derde eindigde bestond 
uit Ilse van der Heijden en Frederieke 
Hengstman. 
Van de onderbouwturnsters be-
haalde Evi van den Meerendonk 
de hoogste score op sprong (13,80 
pt), Nynke Pontzen op brug (13,70 
pt), Anouk van den Brand op balk 
(12,20 pt), en Kaya van der Wijst 
op vloer (13,70 pt). Anouk scoorde 
met 52,70 pt de hoogste individuele 
totaalscore, gevolgd door Evi (50,60 
pt) en Juul van Bogget (50,20 pt). 
Van de turnsters van de bovenbouw 
wist Ilse van der Heijden de hoog-
ste score op sprong te laten noteren 
(11,80 pt), Jade van Vechel op zo-
wel brug (11,80 pt) als vloer (12,50 

pt), en op het toestel balk werd de 
oefening van Eline Mathot het best 
beoordeeld (10,70 pt). In het indi-
viduele eindklassement bij de bo-
venbouwturnsters werd Maranda 
Haenen knap eerste met een pun-
tentotaal van 43,85 pt. Ilse behaalde 
de tweede plaats met 42,90 punt, 
op de voet gevolgd door Myrne van 
den Eertwegh die met één tiende 
minder tot een puntentotaal van 
42,80 kwam. 

Het was een leerzame, sportieve en 
gezellige oefenwedstrijd! De eerste 
echte wedstrijden staan gepland op 
zaterdag 21 december. Dan nemen 
drie teams van Dioscuri het in de com-
petitie op tegen HT’35 uit Helmond. 

KV Rooi verliestkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi ging erg langzaam van start 
deze wedstrijd. Hier wist Ajola/Wil-
ma's goed gebruik van te maken. Zij 
openden dan ook de wedstrijd met 
een score van 4-0. De boodschap 
van de coach was duidelijk voor KV 
Rooi, er moest nu echt iets veran-
deren! 

Dit nam Suze goed tot zich en wist te 
scoren met een doorloopbal en bracht 
daarmee de score op 4-1. Helaas wis-
ten ze dit spel niet door te zetten en 
kon Ajola/Wilma's weer uitlopen naar 
5-1. Gelukkig was daar Malou met 

een kort kansje en Dorenda met een 
mooi afstandsschot, die de stand op 
5-3 zetten. KV Rooi was nog steeds 
niet gefocust op het winnen van de 
wedstrijd en hierdoor kon Ajola/
Wilma's terugkomen door de snelle 
vakwissel met 6-3. Daarna was het 
Sanne die Rooi een puntje dichterbij 
bracht met een prachtig afstands-
schot, 6-4. Helaas konden ze dit niet 
uitbouwen en kwam de tegenpartij 
weer terug, door onnodige fouten. 
Dit bracht de stand op 8-4. Net voor 
rust wist Rooi het spel goed uit te 
spelen en kon Sanne de strafworp 

afronden, hiermee kwam de score 
op 8-5.
Dit spel moest KV Rooi niet blijven 
spelen, was de boodschap van de 
coach in de rust. Helaas wist het dit 
na rust niet waar te maken en liet 
Rooi Ajola/Wilma's uitlopen naar 
11-5. Door het vele samenspel wist 
Rooi ook eindelijk kansen te pakken, 
door een afstandsschot van Sanne 
en Ilse en een kort kansje, keurig 
afgerond door Dirkje. Dit  bracht de 
stand op 11-8 in het voordeel van 
Ajola/Wilma's. De eindstand werd 
uiteindelijk 13-8. 

Verlies KV Nijnsel door kansen onbenut te laten
Zondag 8 december stond voor KV 
Nijnsel een wedstrijd tegen het 
bekende De Weebosch op het pro-
gramma. In voorgaande ontmoetin-
gen wist Nijnsel deze wedstrijden 
altijd goed te domineren.

De verdediging van Nijnsel had wat 
meer tijd nodig om wakker te wor-
den dan die van De Weebosch. Bin-
nen vijf minuten wist De Weebosch 
twee doelpunten af te maken. Kort 
na hun tweede doelpunt, liet de 
aanval van Nijnsel zich ook zien en 
maakte Anne Sijbers een kleine kans 
mooi af, 2-1. Dit schouwspel her-
haalde zich daarna nog een keer, 
maar dan met een doelpunt van 
Sandra Verhagen . Met een stand 
van 3-2 konden beide teams de 
wedstrijd nog naar zich toe trekken. 
Het was De Weebosch die de tref-
zekerheid aantoonde met nog drie 
doelpunten voor rust, Nijnsel wist 
nog maar 1 keer voor rust te scoren, 
ruststand 6-3.

Na de rust moest Nijnsel pittiger op 

het veld gaan staan, wilden ze nog 
terug komen in de wedstrijd.  Pitti-
ger werd Nijnsel zeker, maar de tref-
zekerheid die De Weebosch wel be-
zitte, mistte Nijnsel. Het eerste deel 
van de tweede helft verliep rustig, 
met een doelpunt van De Weebosch 
en een antwoord van Nijnsel, door 
middel van een korte kans van  
Nicole de Koning. Na een kwartier 
werd het prijsschieten voor de Wee-
bosch en was het 5 keer raak in tien 
minuten. Invalster Dimphy Goverde 

wist voor Nijnsel nog een doelpunt 
binnen te slepen, wat de eindstand 
op 13-5 bracht. Veel kansen voor 
Nijnsel, maar deze werden niet be-
nut  en dit leverde 0 punten op voor 
Nijnsel. (Doelpunten Nicole de Ko-
ning 2x, Anne Sijbers 1x, Dimphy 
Goverde 1x). Volgende week speelt 
KV Nijnsel 1 om 10.00 in sporthal 
De Streepen tegen Gazelle 1.

Odisco 1 in eerste helft 
overtroffen door Geko 1
Afgelopen zondag ging Odisco 1 
naar Sint-Michielsgestel om het op 
te nemen tegen Geko 1. Afgelopen 
oktober troffen de ploegen elkaar 
ook al in de buitencompetitie. In 
die wedstrijd wist Odisco de tegen-
stander uit hun spel te krijgen en 
haalde het, dankzij hun werklust en 
felle inzet, de winst binnen. Odisco 
wist dus wat het te doen stond. 

Odisco kwam via een doorloopbal 
van Lisa Wouters op voorsprong. 
Maar al snel nam Geko het scoren 
over en het felle Odisco dat Geko 
in oktober trof was nu nergens te 
bekennen. In korte tijd liep Geko 
weg naar 5-1. Het was het Geko dat 
Odisco op meerdere fronten over-
trof: zowel in felheid en werklust als 
in het benutten van kansen. 
Dena Essens scoorde een korte kans 
(5-2), maar daarna ging Geko ge-
woon verder waar het gebleven was 
en maakte de voorsprong groter 
door voor rust nog vier keer te sco-

ren (9-2). 
Na rust probeerde Odisco zich te 
herpakken en scoorde het weer als 
eerste scoorde via een korte kans 
van Dena Essens. Ook Marlon van 
Heeswijk wist het verschil kleiner 
te maken met een afstandschot en 
een strafworp (9-5). Maar Geko liet 
het er niet bij zitten en scoorde twee 
keer, waarna Maré Meijs de bal van 
grote afstand in de korf wierp (11-
6). Na nog een rake bal van Geko, 
wist ook Myrthe van Heereveld een 
strafworp te benutten (12-7). Voor 
het eindsignaal scoorde Geko nog 
drie keer en Anouk de Jong scoorde 
voor Odisco een afstandschot. Eind-
stand 15-8. De inzet en het spel van 
Odisco waren in de tweede helft wel 
beter, maar de Ollandse dames kon-
den de slechte eerste helft niet meer 
te boven komen. Gezien de geschie-
denis had er meer voor Odisco inge-
zeten en heeft het hier zelf de pun-
ten laten liggen.

MEDEWERKER BEDIENING M/V GEZOCHT
 
Een afwisselende baan met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
binnen een  team van enthousiaste medewerkers.

Wie zoeken wij?
Een gemotiveerde werknemer met een vriendelijke, 
positieve uitstraling die op zoek is naar een nieuwe 
uitdaging die wellicht kan uitgroeien naar een 
leidinggevende functie

Minimale leeftijd: 18jr
Werktijden: verdeeld over gehele week, ook in 
avonduren.

Functie eisen:
- Horeca ervaring
- Klantvriendelijk, servicegericht 
- Flexibel inzetbaar
- SVH diploma

Interesse?
schrijf of mail een brief met CV naar:
Kreta Grieks Specialiteiten Restaurant
Heuvel 6
5492 AD  Sint-Oedenrode
info@kreta-rooi.nl
of bel naar: 06-87349925 of 0413-288691

PERSONEEL

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 8 DECEMBER T/M ZATERDAG 14 DECEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

5 METER

SET/4

SET/30

16-DELIG

3.89

3.99 1.39

3.98

3.79

0.99

0.794.95

2.49

1.39

2.19

5.95 1.890.79

1.59

19.95

21.95

0.69

4.79

0.75 1.19

5.49

CORRIGERENDE 
JURK OF BODY
body met slip 
of string
maten S-XXL

HURRICANE
WINDLICHT
helder glas
hoogte 31 cm

SNEEUWBAL 
GUIRLANDE
pompom/kralen
lengte 120 cm

DAMES/HEREN
HORLOGE
diverse trendy 
modellen
topkwaliteit 
uurwerk

DECO
SFEERLICHT
helder glas
met trendy tekst
12x16 cm

OORWARMER
HOOFDTELEFOON
inclusief kabel met 3,5 mm plug 
luister naar muziek en 
houdt je oren warm

MULTICOLOR
SFEERLICHT LED
met touchfunctie
4 LED’s, 7 kleuren

LED KERSTBOOM 
OF SNEEUWPOP
kerstboom 22 cm of
sneeuwpop 25 cm

DECO KERST
SFEERLICHT
met tekst en strik
10x14 cm

KERSTHART
OF DECO HANGER
hart belletjes,
deco hanger 
of hert set

SQUARE
SERVIES
hoogwaardig 
wit porselein

4x dinerbord 
25 cm
4x ontbijtbord 
21 cm
4x dessertbord 
15 cm
4x schaal 
14 cm

ORNAMENT ZILVER
OPBERGBOX
16x11x5x8 cm
leuk om uw kerstcadeau in te verpakken!

MULTICOLOR
LED-STRIP
flexibel, 150 LED’s 
met afstandsbediening
16 kleuren, 4 lichteffecten, 
dimbaar, zelfklevend
eenvoudig te monteren
ideaal als indirecte 
sfeerverlichting

KERSTBOOM
HANGERS
melkchocolade
200 gram

MAX & MORE
MAKE-UP
diverse soorten uitzoeken
oogschaduw, smokey eyes 
of nagelverzorging

GEDECOREERDE
KERSTBAL
echt glas met sierdeco
Ø 7 cm

DECO MOS
OF POTPOURRI
mos 100 gram
of potpourri 
150 gram

UITKIEZEN
A-MERK GIFTSETS
Adidas of Dove for woman

KERST
KAARTEN
inclusief enveloppen
diverse designs
10x7.5 cm 

CHOCOLADE
KERSTMAN
120 gram
inclusief 4 ballen

PLUCHE
KERSTHOND
danst en zingt
hoogte 
25 cm

KUBU
KERSTBOOM MAND
39x30 cm

TIP VOOR ONDER

DE KERSTBOOM!

CORRIGEREND
SINGLET
maten S-XXL

2.89

hoogte 
42 cm

6.49

MAX & MORE
LIPPENSTIFT

0.65

19x14x10 cm 2.49
23x17x12 cm 2.99
30x23x13 cm 3.49
35x26x16 cm 4.49
40x29x19 cm 5.49

PLAYBOY GIFTSET
make-up

3.29
PLAYBOY GIFTSET
eau de toilette

4.99
CHRISTINA AQUILERA 
NAOMI CAMPBELL OF 
AVRIL LAVIGNE GIFTSET
eau de toilette

7.99

Wij feliciteren prijswinnares Cheryl van Sand 

met de hoofdprijs ter waarde van € 2.500. Ook 

de andere prijs winnaars feliciteren we van harte. 

Iedere deelnemer bedankt voor het spelen!

DE ‘ACTION 20 JAAR GAME’ 
HEEFT EEN WINNAAR!
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4.79
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inclusief kabel met 3,5 mm plug 
luister naar muziek en 
houdt je oren warm
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met touchfunctie
4 LED’s, 7 kleuren

LED KERSTBOOM 
OF SNEEUWPOP
kerstboom 22 cm of
sneeuwpop 25 cm

DECO KERST
SFEERLICHT
met tekst en strik
10x14 cm

KERSTHART
OF DECO HANGER
hart belletjes,
deco hanger 
of hert set

SQUARE
SERVIES
hoogwaardig 
wit porselein

4x dinerbord 
25 cm
4x ontbijtbord 
21 cm
4x dessertbord 
15 cm
4x schaal 
14 cm

ORNAMENT ZILVER
OPBERGBOX
16x11x5x8 cm
leuk om uw kerstcadeau in te verpakken!

MULTICOLOR
LED-STRIP
flexibel, 150 LED’s 
met afstandsbediening
16 kleuren, 4 lichteffecten, 
dimbaar, zelfklevend
eenvoudig te monteren
ideaal als indirecte 
sfeerverlichting

KERSTBOOM
HANGERS
melkchocolade
200 gram

MAX & MORE
MAKE-UP
diverse soorten uitzoeken
oogschaduw, smokey eyes 
of nagelverzorging

GEDECOREERDE
KERSTBAL
echt glas met sierdeco
Ø 7 cm

DECO MOS
OF POTPOURRI
mos 100 gram
of potpourri 
150 gram

UITKIEZEN
A-MERK GIFTSETS
Adidas of Dove for woman

KERST
KAARTEN
inclusief enveloppen
diverse designs
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39x30 cm
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MAX & MORE
LIPPENSTIFT

0.65

19x14x10 cm 2.49
23x17x12 cm 2.99
30x23x13 cm 3.49
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40x29x19 cm 5.49

PLAYBOY GIFTSET
make-up

3.29
PLAYBOY GIFTSET
eau de toilette

4.99
CHRISTINA AQUILERA 
NAOMI CAMPBELL OF 
AVRIL LAVIGNE GIFTSET
eau de toilette

7.99

Wij feliciteren prijswinnares Cheryl van Sand 

met de hoofdprijs ter waarde van € 2.500. Ook 

de andere prijs winnaars feliciteren we van harte. 

Iedere deelnemer bedankt voor het spelen!

DE ‘ACTION 20 JAAR GAME’ 
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Ons Clubke
Naam: Carlo Vorstenbosch
Lid van: Rhode

Hoe is deze vereniging ontstaan?
“Op 13 juni 1928 is de voorlo-
per van RKSV Rhode opgericht. 
De naam hiervan was RKW VIOD 
(Rooms Katholieke Voetbal Ver-
eniging Vooruitgang Is Ons Doel). 
Toen werd er nog op het Vernhout 
liggende terrein gevoetbald. De 
naam is later in Rhode veranderd, 
omdat er nog een club was met de-
zelfde naam.”

Hoe lang bent u al lid van deze 
club?
“Ik ben op 1 augustus 1963 lid van 
Rhode geworden, dus al meer dan 
50 jaar.”

Omschrijf uw club?
“Het is een gezellige en gezonde 
vereniging. De meeste mensen die 
ik ken zitten er al heel lang bij en 
dat is een goed teken. Bijna ieder-
een kent elkaar. We zijn één grote 
familie.”

Wat zijn de activiteiten die de club 
meestal uitvoert?
“Alles rondom het voetbalgebeu-
ren. Er wordt voortdurend iets op 
dat gebied georganiseerd. De club 
zit zeker niet stil. Ik heb altijd al ge-
voetbald, maar sinds kort help ik 
ook mee als vrijwilliger. Zo draag ik 
iedere dag mijn steentje bij aan het 
bouwen van de nieuwe accommo-
datie. In sportpark de Neul worden 
nieuwe kleedruimtes gebouwd.” 

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de laatste ronde van de eerste 
helft van de competitie was de 
hoogste scoorde voor  Jachtrust  nl. 
81 punten. Gin Keus heeft vanaf 
de eerste ronde de ranglijst aange-
voerd. Ze staan 15 punten voor op 
nr.2 Oud Rooi en 76 punten op nr. 
3 D’n Toel.      

Korte partijen: Cees Bouter (D’n 
Toel) 52 car. in 6 beurten waarbij 
een afsluitende serie van 29 (moy. 
8,66), Wim van Breugel (Boskant) 
20 car. in 8 beurten waarbij een serie 
van 10 (moy. 2,50), Bas van Beers 
(Krijt op Tijd) 34 car. in 10 beurten 
(moy. 3,40), Jan Wouters (Jacht-
rust) 20 car. in 10 beurten (moy. 
2), Tonny van Bakel (Oud Rooi) 38 
car. in 11 beurten waarbij een serie 
van 17 (moy. 3,45), Joop Passier 
(Krijt op Tijd) en Wim van Liempd 
(Krijt op Tijd) 20 car. in 12 beurten 
(moy. 1,66), Noud Pouwels (St.Joris) 
30 car. in 13 beurten (moy. 2,30), 
Nico Saris (Krijt op Tijd) 24 car. in 

13 beurten (moy. 1,84), Nico Lucius 
(Wellie Winne Welles) 65 car. in 14 
beurten (moy. 4,64), Jack Verhaegh 
(Beurs) 24 car. in 14 beurten waarbij 
een serie van 11(moy.1,71) en Mark 
Verhagen (Gin Keus) 22 car. in 14 
beurten (1,57).

Uitslagen: B.C. Eerschot – Beurs 63-
77, Krijt op Tijd – ’t Pumpke 79-56, 
Boskant – Gin Keus 63-77, Kofferen 
– D’n Toel 61-79, Oud Rooi –  
Wapen van Eerschot 71-69, Dorps-
herberg – Jachtrust 59-81, St.Joris – 
Wellie Winne Welles 75-65.
Stand: 1 Gin Keus 1035, 2 Oud 
Rooi 1020, 3 D’n Toel 959, 4 Wellie 
Winne Welles 951, 5 Boskant 944, 
6 Kofferen en Wapen van Eerschot 
943, 8 Jachtrust 934, 9 St.Joris 894,
10 Beurs 888, 11 Krijt op Tijd 861, 
12 ’t Pumpke 842, 13 B.C. Eerschot 
779, 14 Dorpsherberg 708

Progamma wordt hervat in de week 
van 6 januari 2014.  

Tijdens het open huis
kookdemonstratie

interieuradvies
van een woonstyliste

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Bezoek ons open huis

zondag 15 december

van 10.00 tot 16.00 u

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Halve fi nales Ollandse 
Biljartkampioenschappen bekend
In de B en C klasse zijn deze week 
de partijen uit de derde ronde ge-
speeld. De hoogste series werden 
gemaakt door; Mark Verhagen en 
Wil Koolen (8), Mark v.d. Laar en 
Arie Markus (7), Jos Essens (6). 

De ranglijst voor de halve finale 
is opgemaakt. De halve finalisten 
zullen aantreden op vrijdag 13 de-
cember 2013 vanaf 19.15 uur in 
café D’n Toel. Kom als supporter 
of belangstellende ook eens kijken 
op deze biljartavond en op de fina-
leavond van vrijdag 20 december 
2013, aanvang 19.30 uur, in café De 
Dorpsherberg.      

Uitslagen De Dorpsherberg:
Ad v.d. Bergh 10 – Arie Markus 7 ; 
Marion v.d. Putten 9 – Toon v.d. Ak-
ker 4 ; Arie Markus 3 – Renee Wisse 
1 ; Toon v.d. Akker 2 – Jos Essens 10 
; Ad v.d. Bergh 3 – Renee Wisse 8 ; 
Marion v.d. Putten 7 – Jos Essens 6. 

uitslagen D’n Toel:
Wil Koolen 8 – Mark Verhagen 6 ; 
Rien Kastelijn 6 – Bart v.d. Bergh 9 
; Mark Verhagen 8 – Mark v.d. Laar 
8 ; Rien Kastelijn 3 – Wim v.d. Zan-
den 10 ; Wil Koolen 10 – Mark v.d. 
Laar 9 ; Bart v.d. Bergh 9 – Wim v.d. 
Zanden 2.

Geplaatste spelers voor de halve fi-
nale.

Klasse A.
Antoon Versantvoort; Michael Toe-
len; Gerard v.d. Tillaart en Cees Bou-
ter. 

Klasse B.
Wil Koolen, Ad v.d. Bergh, Mark v.d. 
Laar en Mark Verhagen.                      
                                         
klasse C.
Bart v.d. Bergh, Jos Essens, Wim v.d. 
Zanden en Rien Kastelijn.

Horaloop Ede, 30 november  
 
Mannen 35 16.090 m 
103. Luc  Minderhoud 1. 24.16 J 
Vrouwen 35  
23. Pam van den Hurk  1.32.54

Sport 2000 Ten Miles Zierikzee, 
7 december 
 
Mannen 45 
11. Luc  Minderhoud 1.27.48

Waspikse Stratenloop Waspik, 
8 december  
 
Mannen 35 10.000 m 
3. Thijs  Thielemans   39.45

L’Avant Sylvestre Cross Reusel,
8 december 
 
Meisjes PC 01.180 m 
5. Irene van Oijen    8.02
Meisjes PA 
3. Veerle van Erp     5.06
24. Emma van Oijen     6.43
Jongens PA 
15. Stan  Sierdsema     5.19
Jongens JD 01.770 m 
9. Tim  Brouwers    8.06
10. Guus van Kessel  8.11
11. Bram van der Heijden 8.46
Jongens JC 02.360 m
13. Steven van Erp 10.21
Mannenkorte cross 02.360 m 
14. Marco  Verbeek    9.13

Vrouwen 45 05.470 m 
3. Rikie  Huyberts   28.04
Mannen 45 07.680 m
16. Eric van den Oetelaar 34.22
Mannen 55 07.680 m
13. Henry  Wijffelaars    36.34
15. Pierre  Lardenois    37.10
16. Jos van Uden   43.41
Mannen 65 
7. Peter  Hellings   52.26
Mannen Trim 09.890 m  
188. Ge de Louw 1.00.10

SV Fortuna ’67hardlopen

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6

www.facebook.com/demooirooikrantTUSSENSTAND

1. Stefan Hulsen   Nijnsel  10
2. Robert Erven   Ollandia  7
3. Pieter van de Warenburg Boskant  6
4. Johan van der Pas  Nijnsel  6
5. Maikel Merks    Boskant   5
Paul van der Rijt   Nijnsel  5
7. Brett Veldkamp  Boskant  3
    Nick Dortmans  Nijnsel  3
    Stefan Erven   Ollandia  3
    Sander Driessen  Rhode  3
    Tim Stewart   Rhode  3
    Michel Daniëls   Rhode   3
12. Rens van de Wijdeven Boskant  2
     Roy van der Linden  Boskant  2
     Bas van Kuringen  Rhode  2
     Joep van de Mortel  Rhode  2
     Paul Smeets   Rhode  2
     Toby Verhoeven   Nijnsel  2

2013-2014

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Ollandia op bezoek bij koploper
Afgelopen weekend werden vanwe-
ge de slechte toestand van de vel-
den alle thuiswedstrijden afgelast. 
Zondag deden zowel Ollandia 2 als 
de Ollandia Vrouwen goede zaken, 
want beiden teams wisten tegen de 
koplopers in hun klasse, resp. Boe-
kel Sport en WEC, hun uitwedstrij-
den te winnen en vinden daarmee 
aansluiting bij de teams net onder 
de top.

A.s. zondag wacht Ollandia een 
zware wedstrijd, want dan moet het 
op bezoek bij Fc Uden. Op het kunst-
gras van sportpark “De Vlasakker” 
aan de Artillerieweg 1 in Uden staat 
Ollandia voor de zware taak om de 
nog, met 36 punten uit 12 wedstrij-
den,  ongeslagen koploper de eerste 
verliespunten aan te smeren. Dit zal 
geen eenvoudige opgave zijn, maar 
Ollandia heeft niets te verliezen en 

kan eigenlijk dus alleen maar winst 
boeken. In de thuiswedstrijd was Fc 
Uden met 0-2 te sterk, maar wist 
Ollandia goed tegenstand te bieden 
en was zeker niet geheel kansloos. 
Dus zondag met vertrouwen aan 
de wedstrijd beginnen, vol de strijd 
aangaan en, zoals tegenwoordig 
gewoon is, dan na ruim 90 minuten 
maar kijken waar het eindigt.

Rikken voor vleespakketten.
De rikliefhebbers kunnen donder-
dag 19/12 terecht in de kantine op 
sportpark Ekkerzicht. Want dan be-
gint om 20.30 uur een rikavond voor 
zowel leden als niet-leden, waarbij 
diverse mooie vleespakketten zijn 
te winnen. Dus kom voor het rik-
ken om de prijzen en de gezelligheid 
donderdagvond naar sportpark 
Ekkerzicht. 

Jort Spijker
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Jort Spijker  is zondag 
15 december “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van 
Rhode 1 tegen Margriet  1.

Jort voetbalt in de F4. Zijn trainers/ 
leiders  zijn Jan de Laat , Ruud 
Marinus, Bart van Duijnhoven en 
zijn vader Frank. Jort is een van de 
Spijkertjes die bij Rhode voetbalt. 
Zijn grote broer Jens in de F1 en zijn 
zusje Nomi in de F10. Hij is een fa-
natieke laatste man en   scheenbe-
schermers zijn niet overbodig als je 
hem tegen hebt. Jort heeft ook een 
goed schot zodat we ook wel eens 
het middenveld kunnen overslaan 
om sneller bij de goal te komen. Zijn 
favoriete club is Barcelona  en ook 
PSV (als ze beter gaan voetballen). 
Jort  zit in groep 4 van basisschool  
Eerschot . Hij vindt levensstijl  het 
leukst op school.  Na school doet hij 

graag hondjes uitlaten, en buiten 
spelen. Skiën daar is hij ook goed 
in, en vindt dit ook leuk.
Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Jort zal 
aanwezig zijn bij de warming-up 
van Rhode 1, de aftrap nemen en 
de verdere verrichtingen van  
Rhode 1 vanuit de dug-out vol-
gen. Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Wijdeven Isolatie steekt vv Boskant Senioren in het nieuw

Nadat Wijdeven Isolatie het dames-
team van VV Boskant van nieuwe 
kleding heeft voorzien zijn onlangs de 
seniorenteams aan de beurt geweest. 
Ook de teams van Boskant 2 tot en 

met Boskant 6 zullen de komende 
drie seizoenen spelen in de nieuwe 
wedstrijdkleding van Wijdeven isola-
tie. Op de foto vindt u een van de se-
niorenteams, Boskant 5, terug in hun 

nieuwe outfit. Het spreekt voor zich 
dat bestuur en leden van VV Boskant 
zeer content zijn met deze geste. Met 
trots zullen de spelers de nieuwe kle-
ding van V.V. Boskant dragen.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Nijnsel verslaat runner-up, Rhode weer puntverlies

Boskant verliest ‘Wedstrijd van het Jaar’

De ‘Wedstrijd van het Jaar’. Zo werd 
het treffen met FC Uden vooraf door 
heel Boskant bestempeld. Achteraf 
overheerste de berusting, want de 
gasten bleken een maatje te groot. VV 
Nijnsel / TVE Reclame speelde ook 
een topper. Op eigen bodem versloeg 
het runner-up Odiliapeel. Rhode kon 
jammer genoeg niet winnen bij Ven-
horst.

VV Boskant – FC Uden 0-3 (0-2)
Een prachtige reeks van VV Boskant is 
onderbroken, maar niet door de min-
ste ploeg. FC Uden bleek op sportpark 
de Scheken een maatje te groot. Dat 
gaf ook trainer Henry van Wanrooij 
toe. “Het is geen schande om van 
zo’n ploeg te verliezen. Zij gaan op 
naar het kampioenschap. Wij hebben 
in ieder geval een schitterende reeks 
neergezet die je niet snel meemaakt. 
Hopelijk kunnen we het zondag tegen 
SCMH weer oppakken.” In de eerste 
35 minuten deed de thuisploeg goed 
mee tegen de koploper, die enkele ex-
spelers van dorpsgenoot UDI’19 in de 
basis had staan. “Je kunt zien dat die 
jongens wat makkelijker voetballen 
dan de rest”, bevestigt Van Wanrooij. 
Door een miscommunicatie in de ver-
dediging en een klaarwakkere spits 
van FC Uden kwam Boskant op ach-
terstand. Als Pieter van de Warenburg 
even later uit een penalty 1-1 had ge-
maakt dan had Van Wanrooij nog ge-
loof gehad op meer. Maar na de misser 
en de pijnlijke 0-2 leek een nederlaag 
tijdens de rust al onafwendbaar. “In 
de pauze kregen we alle koppen de-

zelfde kant in. We spraken af om strij-
dend te onder te gaan en dat hebben 
we gedaan. Ook op dat gebied zijn we 
volwassener geworden”, verklaart van 
Wanrooij tot slot. 

VV Nijnsel / TVE Reclame – Odilia-
peel 4-0 (1-0)
Tien punten los wil volgens hoofdcoach 
Theo Hageman niet direct zeggen dat 
het kampioenschap al binnen is. “We 
zijn goed onderweg, maar vorig jaar 
stond Ollandia elf punten voor en 
werd het uiteindelijk geen kampioen. 
Iedereen roept wel, maar we zijn er 
nog niet.” De Eindhovenaar is niet ge-
speend van echte trainerstaal. Stiekem 
weet hij dat de titel zijn ploeg bijna niet 
meer kan ontgaan. Vooral omdat de 
competitie slechts elf ploegen bevat. 
Het verschil met vorig seizoen? 
Hageman: “De aanval wordt ook na 
zondag weer geroemd omdat we er 
vier maken, maar onze kracht ligt in de 
verdediging. Die is stukken sterker dan 
vorig jaar, solide. We hebben pas zes 
goals tegen. Vooral Harold van de Laar 
is een openbaring. Dat had ik eerlijk ge-
zegd niet verwacht.” Ook in de topper 
tegen nummer twee Odiliapeel hoefde 
keeper Glenn van Zutphen geen en-
kele keer te vissen. Vooral in de eerste 
helft had hij tijd genoeg om grasspriet-
jes te tellen. De thuisploeg domineerde 
en legde de ene na de andere mooie 
aanval op de mat. Gek genoeg bleef 
het maar 1-0 door een doelpunt van 
Stefan Hulsen. De eerste twintig minu-
ten van de tweede helft waren volgens 
Hageman niet om aan te zien. “Toen 

ik Leon Peters en Stefan Hulsen wis-
selde voor Toby Verhoeven en Nick 
Dortmans ging het beter. Vooral Toby 
wist zich te onderscheiden. Hij viel echt 
goed in.” Verhoeven nam de ploeg bij 
de hand. Hij versierde een strafschop 
die Van der Rijt benutte, gaf een assist 
aan Johan van der Pas en scoorde zelf.    

Venhorst – Rhode 2-2
Vorige week hoefde Rhode na het ver-
lies bij Festilent de eerste plaats nog 
niet vrij te geven. Na zondag jammer 
genoeg wel. Theo van Lieshout zag 
zijn mannen namelijk met 2-2 gelijk-
spelen bij Venhorst. Uiteindelijk een 
terechte uitslag, hoewel de gasten met 
een schot op de paal aardig dicht in 
de buurt waren om in de slotfase een 
overwinning te pakken. Rhode kwam 
dan wel twee keer op voorsprong door 
doelpunten van Krüseman en Daniëls. 
Telkens liet het Venhorst voetballen en 
tot twee keer toe liet het aan hen de 
kans om op gelijke hoogte te komen. 
Die kansen greep de thuisploeg met 
beide handen aan. Na de vroege 1-0 
door de kopbal van Daniëls leek er een 
beetje nonchalance in de ploeg te slui-
pen. Ook aan het begin van de tweede 
helft brak dat de ploeg bijna op. Ge-
lukkig werden de ruggen gerecht en 
kopte Krüseman de voorzet van Paul 
Smeets raak. De wil was er om door te 
zetten, maar uiteindelijk bleef het dus 
2-2 na de gelijkmaker die niet veel later 
volgde. Rhode zal er zondag voor gaan 
om de achterstand met Margriet niet 
op te laten lopen. Voor meer informa-
tie zie www.rhode.nl.

Kijk voor meer foto’s van VV Boskant – FC Uden op www.mooirooi.nl

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

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

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

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-FC Uden 1 0-3
Avanti’31 2-Boskant 2 0-2
ASV’33 4-Boskant 3 3-1
Boskant 5-ELI 5 2-0
Rhode 9-Boskant 6 3-1
Boskant 7-DAW 11 2-2
Boskant VR1-FC de Rakt VR1 1-6

Uitslagen jeugd:
Boskant B1–SV Brandevoort B1 6-4
Boskant C1–Nijnsel C1 (beker) 2-5
Boskant D1–RKVV Keldonk 3-2

Programma senioren zo 15/12:
SCMH 1-Boskant 1 14.30u.
Boskant 2-Erp 3 11.30u.
Boskant 3-Heeswijk 4 12.00u.
Avanti’31 5-Boskant 4 10.00u.
Gemert 10-Boskant 5 12.00u.
Boskant 6-Blauw Geel’38 17 10.00u.
Avant’31 12-Boskant 7 09.30u.
Boerdonk VR1-Boskant VR1 10.00u.

Programma jeugd za 14/12:
Rhode C5–Boskant C2 v.12:15u.
Blauw Geel C4–Boskant C1 v.12:00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1 - Odiliapeel 1 4-0
OSS’20 3 - Nijnsel/TVE 2 3-2
Nijnsel/TVE 3 - Blauw Geel 6 7-0
Blauw Geel 16 - Nijnsel/TVE 4 4-0
Nijnsel/TVE VR1 - WODAN VR1 2-4
Nijnsel/TVE VR2 - Mariahout VR1 8-0
Nijnsel/TVE VR3 - Fiducia VR1 3-3

Programma senioren zo 15/12:
ELI 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - Margriet 2 12:00u
NWC 5 - Nijnsel/TVE 3 12:00u
Nijnsel/TVE 4 - Rhode 7 12:00u
Boekel Sport 7 - Nijnsel/TVE 5 10:30u
Erp 8 - Nijnsel/TVE 6 13:15u
MVC VR1 - Nijnsel/TVE VR1 10:00u
Handel VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u
Odiliapeel VR1 - Nijnsel/TVE VR3 10:00u

Uitslagen jeugd: 
WEC A1 - Nijnsel/TVE A1 2-4
Boskant C1 - Nijnsel/TVE C1 2-5
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D8 3-5
Nijnsel/TVE F1 - Gemert F8 4-4
Nijnsel/TVE F2 - WEC F3G 6-4

Programma jeugd za 14/12:
Mierlo Hout A2 - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel/TVE C1- Venhorst C1 13:00u
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D4 11:30u
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1 10:30u
Nijnsel/TVE F2 - Gemert F9 10:00u
Festilent MD1 - Nijnsel/TVE MD1 10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-Mariahout 1   afg.
Boekel Sport 4-Ollandia 2   2-3
Ollandia 4-Heeswijk 8   afg.
WEC Vr1-Ollandia Vr1   2-4.

Programma senioren zo 15/12: 
Fc Uden-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Blauw Geel 7   11.00u
Ollandia 3-Gemert 12   11.00u
Schijndel 12-Ollandia 4   10.00u

Uitslagen jeugd: 
Ollandia B1-SCMH  B1   afg.
Ollandia D1-Blauw Geel D6   afg
Boekel Sport E6G-Ollandia E2   1-8
DVG  MF4-Ollandia MF1   10-1

Programma jeugd za 14/12:
Blauw Geel C5-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia F1-Brandevoort F7   9.30u 

Rhode

Uitslagen senioren:
Venhorst 1 - Rhode 1 2-2
Someren 3 - Rhode 2 0-4

Rhode 3 - Avanti 3 3-1
DVG 4 - Rhode 4 1-4
Rhode 5 - Blauw Geel 11  0-6 
SCMH 3 - Rhode 6 4-1
Rhode 7 - Avanti’31 7 1-8
Rhode 9 - Boskant 6 3-1
Rhode 10 - Erp 8 3-3
Rhode VR1 - DVG VR1 1-6

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - DVC ‘26 A1 5 - 0
Rhode A2 - SCMH A2 2 - 4
UDI’19 B2 - Rhode B1 0 - 4
Mariahout B1 - Rhode B2 0 - 0
Rhode B3 - Handel B1 1 - 3
Rhode B4 - DVG B2  afg. 
Helmondia C1 - Rhode C1 0 - 3
Rhode C2 - Gemert C3 0 - 3
Rhode C3G - Irene C1 1 - 8
Rhode C4 - Avanti’31 C3 1 - 2
ASV 33 C3 - Rhode C5 1 - 3
DAW D1 - Rhode D1  n.b. 
Rhode D2 - UDI 19 D4 afg. 
MULO D3 - Rhode D3 6 - 1
RPC D2 - Rhode D4 14 - 2
Rhode D5 - EVVC D3  afg. 
RKPVV E1 - Rhode E1 1 - 7
Rhode E2 - VOW E1 6 - 1
Avesteyn E3 - Rhode E3 1 - 9
Rhode E4G - RKPVV E2 11 - 3
DVG E2G - Rhode E5 2 - 5
Rhode E6 - Venhorst E2 1 - 0
ASV’33 E3G - Rhode E7 0 - 5
Rhode E8 - Erp E4 18 - 0
Rhode E9G - ASV’33 E4 9 - 1
Rhode F1 - Schijndel F1 10 - 2
Rhode F2 - Schijndel F6 9 - 0
ravenstein F1 - Rhode F3 6 - 1
Rhode F4 - DVG F2 6 - 2
Rood Wit’62 F4 - Rhode F5G 0 - 3
Rhode F6 - Gemert F5 0 - 4
Rhode F7 - Ravensteijn F2 2 - 3
UDI 19 F8 - Rhode F8 4 - 0
RPC F7 - Rhode F9  afg.
Erp MC1 - Rhode MC1 2 - 3
Oisterwijk MD1 - Rhode MD1  afg. 
   
Programma senioren:
Rhode 1 - Margriet 1 14:30u
Rhode 2 - Blauw Geel 3 11:00u
Helmondia 2 - Rhode 3 11:00u
Rhode 4 - ASV 4 12:00u
OSS - Rhode 5 12:00u
Rhode 6 - Avesteyn 4 12:00u
Nijnsel 4 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - MVC 4 10:00u
DVG 7 - Rhode 9 10:00u
Schijndel 9 - Rhode 10 10:00u

Programma jeugd:
EVVC A1 - Rhode A1 15:00u 
Rhode A2  vrij 
Rhode B1 - Blauw Geel B1 14:30u 
Rhode B2  vrij 
VOW B1 - Rhode B3 14:30u 
Rhode B4  vrij 
Rhode C1 - OSS’20 C1 13:00u 
SBC C3 - Rhode C2 13:00u 
Rhode C3G - Udi 19 C3 13:00u 
SBC C4 - Rhode C4 13:00u 
Rhode C5 - Boskant C2 13:00u
Rhode D1G - Gemert D2 11:30u 
MVC D1G - Rhode D2 11:45u
SCMH D2 - Rhode D3 11:30u 
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D4 11:30u 
Rhode D5 - Boerdonk D1G 11:30u 
Unitas 59 E1 - Rhode E1 10:15u 
Rhode E2 - Unitas 59 9:15u 
Rhode E3 - Rhode E5 9:15u 
Rhode E4 - Rhode E6 9:15u 
Rhode E5 - Rhode E3 9:15u 
Rhode E6 - Rhode E4 9:15u 
Rhode E7 - Rhode E8 9:15u 
Udi 19 E10 - Rhode E9G 9:00u 
Rhode F1 - Mierlo Hout F1 10:30u 
Rhode F2 - Boekel Sport F1 10:30u 
Boekel Sport F2 - Rhode F3 9:30u 
UDI 19 F6 - Rhode F4 9:00u 
Rhode F5 - Rhode F7 10:30u 
Best vooruit F8 - Rhode F6 9:15u 
Rhode F5 - Rhode F7 10:30u 
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1 10:30u 
Best vooruit F10 - Rhode F9 9:15u 
Heeswijk F6 - Rhode F10 10:00u 
Rhode MA1 - NWC MA1 14:30u 
Rhode MC1 - Festilent MC2 11:30u 
HVCH MD2 - Rhode MD1 10:00u
 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen Vrij 29/11:
Royal Queen Seeds –
twinscooking.nl 6-2
Dorpsherberg/van Driel – Afisca  9-1
Rewi/van Acht – 
Wetering Boys 3-4
Huiskens – 
Café van Ouds 2-0
Ma 02/12:
JT Carservice/van Kasteren – 
Woonwinkel  5-4
Presenteert.com – 
Pijnappels/van Schijndel 5-4

Programma vrij 13/12:
Amigos /v. Dijk – 
Woonwinkel  19:30u
Pijnappels/van Schijndel – 
Huiskens  20.15u
Presenteert.com – 
Café van Ouds 21.00u
De Beleving – ’
t Straotje/Lvdb Inst. Techniek 21.45u
Ma 16/12:
Gerits/vd Warenburg – 
Gebr. Harks  21.00u
Krans  – 
Raaijmakers/der Kinderen 21.45u

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 Nijnsel

Uitslagen:
De Weebosch 1-Nijnsel 1  13-5
SCMH MW1-Nijnsel MW1  17-4
Nijnsel MW2-Bladella MW1  8-6
NDZW A1-Nijnsel A1  4-18
Tovido B1-Nijnsel B1  15-1
Spoordonkse Girls C2-Nijnsel C1  6-1
Nijnsel E1-Be Quick E3  5-1

Programma woe 11/12:
Nijnsel MW1-Rooi MW1  a.19.30u. 
Za 14/11: 
Nijnsel A1-Rosolo A4  a.17.30u.
Nijnsel B1-Geko B1  a.16.30u. 
Nijnsel C1-Stormvogels (L) C3  a.15.30u.
Nijnsel E1-Flamingo’s (M) E2  v.9.15u. 
Zo 15/12: 
Nijnsel 1-Gazelle 1 a.9.30u. 

KV Rooi

Uitslagen
Ajola/De Wilma’s 1-KV Rooi 1  13-8
KV Rooi MW1-Prinses Irene MW1  10-6
KV Rooi MW2-Spoord. Girls MW1  6-8
Avanti  MW1-KV Rooi MW 3  6-9
Emos A1-KV Rooi A1  7-9
De Korfrakkers A2-KV Rooi A2  11-7
Flamingo’s B1-KV Rooi B1  3-7
Avanti C1-KV Rooi C1  4-1
KV Rooi C2-Stormvogels C3   14-0
Swift D1-KV Rooi D1  12-1
De Korfrakkers D4-KV Rooi D2  1-6
Tuldania E1-KV Rooi E2  1-3
VVO E1-KV Rooi E2  12-1
De Korfrakkers F3-KV Rooi F1  5-1

Programma woe 11/12: 
Nijnsel MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
Altior MW1-KV Rooi MW 2  a. 21.00u. 
KV Rooi MW3-JES MW1  a. 21.00u.
Programma za 14/12:
JES A1-KV Rooi A1  v. 15.15u. 
JES A2-KV Rooi A2  v. 14.30u. 
KV Rooi B1-VVO B1  a. 15.00u. 
Klimop C2-KV Rooi C2 v. 12.45u. 
KV Rooi D1-DDW D1  a. 11.00u. 
MKV D1-KV Rooi D2  v. 09.00u. 
KV Rooi F1-NDZW F1  a. 10.00u.
Programma zo 15/12:
Olympia 1-KV Rooi 1  a. 10.45u. 
De Kangeroe 2-KV Rooi 2  a. 10.00u.

KV Odisco

Uitslagen:
Odisco C1 - Klimop (A) C2 2 - 0
Odisco D1 - De Merels D2      1 - 10
Altior F1 - Odisco F1          20 - 1
Geko 2 - Odisco 2          30 - 1
Geko 1 - Odisco 1            15 - 8

Programma za 14/12:
Corridor C1 - Odisco C1       11:15u
Corridor D1 - Odisco D1     10:10u
Odisco F1 - Alico F1      09:30u
Zo 15/12:
Altior 5 - Odisco 2             11:15u
ODOS/Er/VG 1 - Odisco 1       14:45u    
Woe 18/12:
Prinses Irene MW1 - Odisco MW1  20:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 4/12:
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 61,25 % 
2 Echtpr. v.d.Vleuten 59,17 % 3 Dms. 
W.v.Gerwen- A.v.Genugten 58,33 % 4 
Dms, B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 56,25 %.
 
B.C. “d’n einder’05”

Uitslag 4/12:
A lijn: 1 Jan en Mien v. Rooij 65.10 2. 
Mari en Nellie v.d.Vleuten 62.71 3. Mia 
Poels-Ria v Zon 61.98 4. Ardie v. Bakel-
Bert Foolen 57.29 . B Lijn : 1. Jo Evers- 
Anja Lafleur 63.47.2. Mieke Ketelaars-
Riet Donker 54.86 3. Thea Huijberts-Ger 
Vervoort 53.47. 4 Hilde v.d.Kaden-Diny 
Vos 53.19  zie ook: www.deneinder.nl

BC ROOI 750

Uitslag 4/12:
A-lijn : 1  Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad   60,51  2.Will Schilder & Tino 
Hillenaar    55,45  3.  Jos van Rijbroek & 
Harrie van Rijbroek  55,28  
B-lijn: 1  Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch   61,67  2.Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters    60,42  3 Yvonne Daemen 
& Antony Maat   57,50 
C-lijn : 1. Marcel Janse & Willy Swinkels   
62,92  2.Hans Huijbers & Lenie v.d. Wall    
60,00   3. Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen  58,75 .

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 5/12:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 59.58; 2. 
Mia Poels & Annie Stevens 59.16; 3. 
Mieke & Frans v.d Ven 52.08;  4. Guus 
Plevier & Fried v.d. Laar 51.66.
B-lijn: 1. Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 
60.00; 2. Hilda v.d. Kaden & Riet v. Hout 
59.58; 3.Thea v.d. Heijden & Hans v. 
Hoof 56.25; 4. Bertha v.d. Laar & Mien 
v.d. Velde 55.00.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 3/12
A-lijn: 1.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
59,03 % 2.Cor & Marietje Mollen 58,68 
% 3.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk 
57,29 %4.Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 56,94 % B-lijn: 1.Hein & Jo de Wit 
59,00 % 2.Anneke Jans & Maria Pepers 
en Mientje v.d.Tillaart & Ria Veldhuis 
57,50 % 4.Adriaan v.d.Tillaart & Jack 
Sebrechts 56,67 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 6/12
A-lijn: 1.Cees & Riet v.Hout 60,76 % 
2.Jan Langenhuizen & Tonnie Kivits 
58,68 % 3.Wim & Tiny v.Lieshout 55,90 
% 4.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven 
54,86 % B-lijn: 1.Ad & Riet Koevoets 
63,44 % 2. Bert & Anneke v.Helvoort 

57,57 % 3.Tonny Rijkers & Pieta Verba-
kel 53,02 %. 4.Martien v.Cleef & Marie-
tje v.d.Horst 52,67 %

BC ’t Koffertje

Uitslag  van 9/12:
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 62,92; 2 Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 57,50; 3 Leny Kremers & 
Willem de Roo 56,67; 4 Jan van Rooij & 
Piet Voss 56,25
B-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schilder 
61,11; 2 Jan Derks van de Ven & Gerard 
Verkade 59,03; 3 Jan van der Velden & 
Corrie Dortmans 57,64; 4 Riet van de 
Laar & Ans Wiessing 53,06
C-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo 
Renders 71,88; 2 Jos van Acht & Mar-
tien Hulsen 65,10; 3 Rina van der Hurk 
& Cisca Scheepens 56,25; 4 Agnes & 
Gerard Obbema en Hanny Regeer & Jo 
Scheepens 48,96

Bidgeclub De Neul

Uitslag  9/12 
A-lijn: 1. Maria Broeke & Francien d. 
Koning 62.15; 2. Ria & Toon Habraken 
61.781; 3. Ardie & Johan v Bakel 60.07; 
4. Harrie v. Erp & Harrie Hutschemaekers 
58.33.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 59.38; 2. Wilmien & Albert v. 
Gastel 59.03; 3. Netty Leijtens & Lenie 
v Rooy 55.90; 4 en 5 gedeeld: Mia de 
Leijer & Sjane vd Vleuten en Truus v. 
Heesch & Nelleke Kappen 53.13.
C-lijn: 1. Bertha v.d. Laar & Nellie Lat-
houwers 64.29; 2. Jo Evers & Jo Kremes 
63.39; 3. Sjef vd Kerkhof & Rinus Kuipers 
63.10; 4. Jo & Frans Bouwdewijns 55.36.

Uitslag 3e cyclus
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hutsche-
maekers 59.28; 2. Ria & Toon Habraken 
54.72; 3. Netty & Jan v. Heeswijk 54.16; 
4. Riet & Cees v Hout 53.47.
B-lijn (promoveen): 1. . Heleen Wiers 
& Frans v.d. Boomen 55.38; 2. Mia de 
Leijer & Sjane vd Vleuten 53.65; 3. Har-
rie Kremes & Jan Tacken 52.52; 4. Anja 
Lafleur & Els Raaijmaakers 51.50.
C-lijn (pomoveren): 1. Jo Eves & Jo Ke-
mes 55.47; 2. Nel Dielemans & Rikie de 
Poorter 54.07; 3. Sjef vd Kerkhof & Ri-
nus Kuipers 53.96; 4. Corie Kapteijns &  
Babs v.d. Vleuten 53.94.
Voor alle uitslagen_ www.bcdeneul.nl. 
16 november Kestdrive.

waterpolo

Argo

Uitslagen
C1 – DBD 3-3
D1 - SWNZ (SG) 12-4
Arethusa - Dames 1 13-8
E1 – Njord 2-19
E2 – Aegir 7-10
Heren 1 - De Vennen 8-11
Heren 2 – Aquamigos 12-4

Programma za 14/12:
DBD - E1, in Z.I.B 18.30u  
De Treffers - E2, in Kwekkelstijn 
19.05u  
Dames 1 - DZT, in Z.I.B 20.55u  
Zo 15/12:
Nayade Classic - Heren 1, 
in Studentensportcentrum 16.00u 
T.R.B.-R.E.S - C1, 
in Zwembad Stappegoor 17.15u
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Rooi Actueel
Een speciaal team maakt van actu-
ele onderwerpen korte filmimpres-
sies.  Afleveringen van Rooi Actueel 
worden op elk heel uur uitgezonden, 
vooraf aan de andere programma’s.

Rondje Rooi 
Vanaf  12 december in het laatste 
Rondje Rooi van 2013 brengt TV 
Meierij voor de camera: - Locatie-
manager Odendael Wil v.d. Laar legt 
uit wat zorgwonen inhoudt - Kinde-
ren maken kennis met wereld van 
techniek - Reunie OJC “De Werf 
- Handboogvereniging “Ontspan-
ning” wordt 100 jaar - “’t Is aalt wa” 
presenteert nieuwe kerstshow - Win-
termarkt in het centrum - Kerstmarkt 
in Odendael - Avond van het Neder-
landse lied in De Ossekop - Kerst-
boodschap burgemeester P. Maas

Rondje Rooi wordt uitgezonden op 
de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken ver-
nieuwd.

Aflevering 10 Oog Op Rooi
Presentator Michiel Bakker gaat in 
deze uitzending in deel 1 in gesprek 
met:
- Janneke van Vugt, lijsttrekker Hart 
voor Rooi over haar drijfveren om 
voor de politiek te kiezen,
- Piet Klaasen, lijsttrekker VVD over 
de grote wijzigingen in zijn partij en 
waarom stemmen belangrijk is,
In deel 2 volgen gesprekken met:
- Hans Vogels, succesvol enduro-
motorrijder over zijn deelname aan 
de komende Dakar-rally
- Robert Barclay vertelt wat de 
“Rooise Kwis” inhoudt.

Mensen op straat wordt gevraagd of 
ze geschikte kandidaten weten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014.
Willy Damen vertelt deze aflevering 
wetenswaardigheden over ‘t Haagje.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 7 december.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)
 
Open Deuren
Dit programma zenden we uit in sa-
menwerking met LOS, Schijndel.
Vanaf 14 december gaan we een 
kijkje nemen op Vliegbasis Volkel
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

Natuurfilm De wereld van de ree
De film volgt reeën die in onze om-
geving in de vrije natuur leven.
U kunt vanaf 7 december kijken op 
de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 en 19:00 uur.

www.facebook.com/demooirooikrant

25 oktober - 12 december
Foto-expositie 
Hans Vervloed

Bibliotheek 

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariëndael 

2 november 2013 - 1 februari 2014
Persoonlijke en Intuïtieve 

Ontwikkeling
 Hongerstraat 14

27 november 2013 - 
26 november 2014
Iedere woensdag 

dansmiddag
Odendael 

Eerste woensdag van de maand
Mamacafé

de Gouden Leeuw

10 december
Jubileumwedstrijd veteranen HBV 

Ontspanning
Clubgebouw, Bremhorst 8

 10 december 
Kerststal presentatie

Odendael 

10 december 
KBO fi lm: Robin Hood

Odendael 

12 december 
Disgrace (boek en fi lm)

Mariëndael 

12 december 
Voorlichtingsbijeenkomst 

Voortgezet Onderwijs
Basisschool Kienehoef 

12 december 
Vuurwerkshow Forum
Evenemententerrein 

de Neul 

12 - 15 december 
Live Serious Request

café ‘t Pumpke 

13 december 
Halve fi nale Ollandse 

Biljartkampioenschappen
café d’n Toel 

13 december 
Kerst Party

The Joy 

13 december 
Kerstkaarten

(Rikken en Jokeren)
De Beckart 

13 december 
Wedstrijd senioren Ontspanning

Clubgebouw, Bremhorst 8

 14 december 
‘Het R(h)ode kruis’

Café ‘t Pumpke 

14 december 
Kerstactiviteit Jeugdnatuurwacht

Mariëndael 

14 december 
Inzamelingsactie Lions 

voor Rooise voedselbank
Aldi en Emté 

 14 december 
Lampionnenoptocht van 

Sint-Oedenrode
Kienehoefpark 

14 december 
Titelveiling

café Van Ouds 

14 december 
The Two Tones Swing & Boogieband

café de Ossekop 

14 december 
Kroegkoning van de Nacht: 

The Making Off
Oud Nijnsel 

14 december
De Natte Plek Draait Door

café d’n Dommel 

15 december 
Concert ‘Arpamor’

De Knoptoren 

15 december 
Driedorpencross, 

open voor alle hardlopers
Stuifzandbossen Coevering

 15 december 
Snertrit MTC d’n Dommel

café d’n Dommel 

15 december 
Winterwandeling Heemnatuurgroep

Kampina 

15 december 
Kerstconcert Ancora en 
Ollandse Dorpskapel

de Loop’r 

18 december 
Roois biergilde
café van Ouds 

19 december
Onderonsje: 

gezellige kerstdag
Damiaancentrum 

19 december 
Film: Le fi ls de l’autre

Mariendael 

20 december 
Hillstreet
De Beurs 

20 december 
Finale Ollandse 

Biljartkampioenschappen
café de Dorpsherberg 

20 december 
Kerstconcert

Odendael 

21 december 
Kaartavond ‘t Skrothupke

  Café Oud Rooij 
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