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‘De jongens tegen de meisjesparty’ in The Joy

Wie zijn er op vrijdag 14 november 

het slimste? De meisjes of de jon-

gens? In een klein spelprogramma 

gaan jullie er om strijden.

Natuurlijk kan er op deze avond ook 

flink geswingd worden op de muziek 

van DJ Slowback! We vinden het 

leuk als de jongens zoveel mogelijk 

in het blauw komen en de meisjes in 

het roze.

Jeugddisco The Joy is de uitgaansge-

legenheid voor de jeugd uit Boskant, 

Olland, Rooi en Nijnsel van 11 tot en 

met 15 jaar van 19:30 uur tot 22:30 

uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 

de hoofdingang van de Beckart). 

De entree is zoals altijd gratis! Een 

glaasje drinken kost maar € 1,00. 

Op 28 november is er speciaal voor 

de kinderen uit groep 5 en 6 een 

Glow in the Darkparty van 19:00 uur 

tot 21:00 uur! En op 12 december is 

het Kerstparty! Je kunt ons altijd mai-

len op jeugddiscothejoy@upcmail.nl 

voor al je vragen of opmerkingen.

De ziekte van Parkinson: een moeilijke weg

Met trillende handen brengt de man 

het kopje naar zijn mond en slaagt 

erin een slok koffie te nemen. O, 

denken de mensen om hem heen, 

die zal wel Parkinson hebben. De 

man naast hem drinkt zijn koffie 

met een onbewogen gezicht. Hij 

lijkt chagrijnig, er kan geen lachje 

af. Zou hij boos zijn dat hij hier 

met een Parkinson patiënt zit opge-

scheept? Nee, hij is er zelf ook een. 

Hij heeft wat je noemt een 'masker-

gelaat'. Door verstijving van de ge-

zichtsspieren valt de mimiek weg. 

Maar beven doet hij niet.

Door: Mia van Boxtel

De ziekte van Parkinson is een ingrij-

pende aandoening waaraan in Ne-

derland naar schatting één op 350 

mensen lijdt, de meesten boven de 

50. De oorzaak is een tekort aan do-

pamine, een stofje dat nodig is om 

een signaal van de hersenen naar de 

spieren te sturen. De 'stijfheid' en 

de onwillekeurige bewegingen van 

mensen met Parkinson komen door-

dat een opdracht van de hersenen 

de spieren niet goed bereikt. Gene-

zen is er niet bij, helaas. Wel kunnen 

therapie en medicijnen de sympto-

men bestrijden en het verslechteren 

van de conditie vertragen.

Vanwege de gecompliceerdheid van 

de aandoening, komen er veel disci-

plines kijken bij de behandeling. Een 

reden voor het UMC St Radboud in 

Nijmegen om het ParkinsonNet op 

te richten, een landelijk netwerk met 

regionale teams. In Sint-Oedenrode 

wordt het team gevormd door   Fy-

sio Casa, Logopedie Rooi, Mohr 

Diëtetiek en Ergotherapie Best-Oir-

schot. Ik praat met Yvonne Sijbers, 

Carin van Hoof en Marijke Mohr. 

Ergotherapeut Sander Willems kon 

er niet bij zijn.

“Wij worden speciaal geschoold op 

Parkinson en dat gaat veel verder 

dan de basisopleiding in ons eigen 

vak,” zegt fysiotherapeut Yvonne 

Sijbers. “Kenmerken van Parkinson 

zijn trillen, stijfheid en traagheid. 

Maar Parkinson is een complexe 

ziekte, waarover nog lang niet alles 

bekend is. ParkinsonNet stelt ons met 

bijscholing in staat om de nieuwste 

ontwikkelingen te volgen.” Logope-

dist Carin van Hoof vult aan dat er 

nog steeds nieuwe symptomen ont-

dekt worden die invloed hebben op 

lichaamsfuncties als praten, slikken, 

lopen, coördinatie van bewegingen. 

“Beetje bij beetje verdwijnt de 'au-

tomatische piloot'. Ook het denken 

wordt trager. Maar verder zijn het 

tempo waarin dit gebeurt en het 

optreden van de symptomen heel 

individueel en per patiënt heel ver-

schillend,” is haar ervaring. 

Diëtist Marijke Mohr: “vanuit mijn 

vakgebied staan Vitamine E en co-

enzym Q10 in de belangstelling, 

omdat ze mogelijk het beloop van 

de ziekte van Parkinson kunnen ver-

tragen. Daarnaast hebben bijna alle 

patiënten last van obstipatie. Ook 

zijn mensen gewend om medicij-

nen in te nemen bij de maaltijd. Bij 

Parkinson-medicatie mag dat juist 

niet! Door problemen met slikken en 

kauwen en de energie die het kost 

om de gewone, dagelijkse dingen 

te doen, verliezen mensen met de 

ziekte van Parkinson gauw teveel 

gewicht. Dat geeft dan weer proble-

men met de conditie. De aanpassin-

gen die mensen moeten doen zijn op 

zich niet ingewikkeld, maar op een 

andere manier omgaan met eten en 

zorgen voor een gezonde, volwaar-

dige voeding, valt in de praktijk niet 

mee.” 

Ergotherapie speelt ook een belang-

rijke rol. Door de jaren heen zijn er 

veel hulpmiddelen ontwikkeld waar-

mee mensen zoveel mogelijk hun 

zelfstandigheid kunnen behouden. 

Zowel beginnen met lopen als stop-

pen met lopen is voor iemand met 

Parkinson bijvoorbeeld niet eenvou-

dig. Een Umotion rollator met allerlei 

typische Parkinsonsnufjes biedt uit-

komst. De ergotherapeut geeft raad 

over geschikte hulpmiddelen en leert 

mensen ermee omgaan. 

In het landelijk netwerk zitten nog 

verpleegkundigen, psychologen, 

neurologen, seksuologen en ande-

ren, op wie de lokale teams een be-

roep kunnen doen. De kracht van een 

multidisciplinaire aanpak is dat de in-

dividuele Parkinsonpatiënt centraal 

staat en dat de verschillende hulp-

verleners om hem heen snel de juiste 

zorg op het juiste moment kunnen 

organiseren. Zo is Fysiotherapie in 

het begin heel erg intensief voor het 

goed aanleren en inslijpen van be-

wegingen. Omdat automatische sig-

nalen niet goed doorkomen, ga je al 

gauw naar aansturing via taal en ook 

dat moet aangeleerd worden. Leven 

met Parkinson kost heel veel energie, 

waardoor het lichaam al gauw een 

tekort aan voedingsstoffen krijgt. 

De diëtist kan uitleggen waarom het 

belangrijk is om veel volkorenpro-

ducten, groente en fruit te eten en de 

maaltijden goed over de dag te ver-

delen. Voor problemen met kauwen 

en slikken, werkt ze dan weer samen 

met de logopedist. Parkinsonpatiën-

ten verslikken zich vaak, omdat het 

stoppen met kauwen en het inslik-

ken van hun eten niet automatisch 

aangestuurd wordt. Logopedie kan 

op verschillende manieren helpen 

om het probleem te verbeteren. “Een 

PEG-sonde aanleggen voorkomt wel-

iswaar verslikken, maar het betekent 

ook dat iemand nooit meer lekker uit 

eten kan. Terwijl met de juiste tech-

niek veilig slikken best wel mogelijk 

is,” vindt Carin van Hoof.

“Parkinson is een 

coMPlexe ziekte, 

waarover nog 

lang niet alles 

BekenD is.”

Dat brengt het gesprek op de om-

geving. “Want Parkinson heb je 

niet alleen,” weet Yvonne Sijbers. 

“Voor de omgeving van de patiënt, 

vooral voor de mantelzorgers, is het 

ook een moeilijke weg. Als iemand 

bijvoorbeeld niet verstaanbaar kan 

spreken, gaat dat ten koste van de 

communicatie.  Logopedie kan daar 

wel iets aan doen, maar het euvel 

niet wegnemen. Acceptatie van de 

ziekte komt bijna nooit, daarvoor 

staat Parkinson met name het soci-

ale functioneren teveel in de weg.”  

Marijke Mohr: “Wij beschouwen het 

ook nadrukkelijk als onze taak om 

de omgeving te coachen en steeds 

weer uit te leggen wat Parkinson kan 

doen met een persoon. Hoe kun je 

voorkomen dat heel het leven alleen 

maar om de ziekte draait? Hoe kun 

je het leven zo inrichten dat men-

sen, ondanks alle uren die ze kwijt 

zijn met fysiotherapie, logopedie, 

ergotherapie, dieet en verdere ver-

zorging toch nog kwaliteit van leven 

hebben?” Dat zijn de vragen waar 

de mensen van ParkinsonNet, samen 

met patiënten, mantelzorgers en de 

verdere omgeving elke dag weer een 

antwoord op proberen te geven.

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken 
én onder

nemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 

bedrijf en die u op eigen initiatief op de 

hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 

Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 

verwachten!

Interesse?

Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

Collecte Alzheimer Nederland

De collecte van Alzheimer Neder-

land vond vorige week in Sint-

Oedenrode plaats. De opbrengst 

hiervan was 1656,27 euro. De 

stichting bedankt de collectanten 

voor hun inzet en natuurlijk alle 

gulle gevers. Wilt U volgend jaar 

helpen? Dan kunt U bellen naar:  

Marianne van Aert 473334 

of Dorothé Vermeltfoort 479434

Parkinso
n

Vermoeidheid 
vijftigplus

depressiviteit

verkrampt handschrift

vlakke gelaatsuitdrukking

stijve armen, benen of nek

onopzettelijk 

trillen van 

ledematen in 

rusthouding

langzaam in beweging komen

slechte lichaamshouding 

verstoord evenwichtsgevoel zwakke stem

PROFITEER NU VAN 

HET LAGE BTW TARIEF

OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 

in uw 

bestaande 

kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

www.facebook.com/demooirooikrant

- Negen dagen thuis

- 100 jaar geschiedenis

- Winnaars Voice of Rooi 

- Parkinson
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Folders deze week:

Forum Klus Wijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Priester Paul rens ontmoet Paus Franscisus

Paus groet Heilige Odaparochie

De Rooise priester Paul Rens vierde 
vorig jaar zijn veertig jaar priester-
schap. Als kers op de taart stond een 
bedevaart naar Rome op het pro-
gramma. Die ging om gezondheids-
redenen niet door. Vorige week werd 
de reis alsnog ingepland. Het toppunt 
van zijn bezoek aan het Vaticaan was 
een ontmoeting met de Paus. Die 
vroeg aan Rens om de hartelijke groe-
ten over te brengen aan alle parochia-
nen van de Heilige Odaparochie. 

» lees verder op pag. 2

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

NIEUW BIJ SAVOHS: 

VIA WWW.SAVOHS.NL

ONLINE 
RESERVEREN 

koninklijke erepenning voor 150-jarig nJa

Indrukwekkend jubileumconcert Nos Jungit Apollo

Zaterdag 8 november was het zover. 
De start van het nieuwe carnavals-
seizoen met de aftrap op het 11-11 
bal, waar iedereen op z’n skônst 
aanwezig was. Er werd veel ge-
speculeerd wie “de Neije” en zijn 
adjudant zou zijn, maar de carna-
valsvierders moesten toch echt in 
spanning afwachten tot het zover 
was.

» lees verder op pag. 4

KEUKEN & KLEUR

DAAR KLEUR
JE VAN OP!

INDUSTRIEEL & MACHINE

KANTOOR & WINKEL

MEUBEL & INTERIEUR

Industrieweg 27a, t 0413 - 763 926
vanacht-interieurspuiterij.nl

» lees meer op pag. 6

Carnavalsclub de Lèpkes levert Prins 
Igo Pap d’n urste en adjudant Marco

“ Het Roois Kaashuis ”

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

Extra voordeel ! 
Beemster van ’t mes
Beemster kaas belegen   500 gr.  € 5,95
18 weken natuur gerijpt. Kom proeven !

De lekkerste light kaas
Beemster van ’t mes 30+ kaas
Jong belegen    500 gr.  € 6,70
Extra belegen   500 gr.   € 6,95
Vetgehalte slechts 19%

Recht van de boerderij
Boeren stolwijker kaas pittig belegen
puur natuur  500 gr.   € 6,95  

Ambachtelijke vleeswaren
 vers van het mes
Berliner    100 gr.  € 1,10
Ardenner boterhamworst  100 gr.  € 1,10
Meesterlijke achterham 100 gr.  € 1,79

Salade van de week
Herfstsalade   100 gr.  € 1,69
Gerookte kipsalade 100 gr.  € 1,75

Denkt u al aan kerstpakketten?  Wij wel!
Wij verzorgen ook uw kerstpakketten, geheel naar eigen wens samen te stellen 
met de mooiste producten. Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

zie pag. 5

Film: tV Meierij
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

DeMooirooikrant biedt u iets unieks. wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

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.
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

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
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917
(buiten kantooruren)
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Begroting akkoord, alleen CDA 
tegen
De programmabegroting 2015 is 
donderdagavond door de gemeen-
teraad aangenomen. Alle fracties, 
met uitzondering van CDA, stemden 
vóór. De christendemocraten lieten 
zich door burgemeester Peter Maas 
niet overhalen om alleen tegen de 
onderdelen te stemmen waar ze het 
niet mee eens waren, omdat dit in 
hun ogen niet los te zien was van 
het geheel.

Het CDA had op de begroting twee 
moties (opdrachten) en drie amen-
dementen (wijzigingsvoorstellen) 
ingediend: realisatie kunstgras (di-
rect bedrag opnemen in begroting), 
uitvoering onderhoud fietspaden (in 
2015), herontwikkeling Kasteellaan 
(als woonlocatie), herschikking ge-
meentelijke accommodaties (onder-
zoek en op raadsagenda in 2015), 
privatisering zwembad (idem). Het 
college ontraadde ze alle en ook de 
coalitiefracties waren unaniem te-
gen, waardoor het CDA met twaalf 
tegen vier steeds opnieuw bakzeil 
haalde. Dit tot onbegrip van CDA 
fractievoorzitter Coby van der Pas 
die betoogde dat de fracties het in-
houdelijk best met elkaar eens wa-
ren. De enige motie van de coalitie, 
een intentieverklaring om – populair 

vertaald - de buitensportvoorzienin-
gen nieuw leven in te blazen, werd 
daarentegen met dezelfde over-
macht aangenomen.
Belangrijke uitkomsten van de be-
groting zijn uiteindelijk het feit dat 
de Rooise burgers worden ontzien 
met lastenverzwaring, en dat er over 
de kunstgrasvelden niet eerder dan 
begin volgend jaar duidelijkheid zal 
zijn.   
Bij tijden leken Van der Pas en wet-
houder Jan van Burgsteden te wed-
ijveren met Matthijs van Nieuwkerk 
met de meeste woorden per minuut. 
Wethouder Ad van der Heijden daar-
entegen aarzelde zo lang dat burge-
meester Peter Maas hem opriep om 
to the point te komen omdat de ver-
gadering dreigde uit te lopen.  
Toen de fracties in tweede termijn 
gelegenheid kregen om te reageren 
op elkaars inbreng, ontstond een fel-
le discussie. Oppositie (alleen CDA 
was aanwezig) en coalitie verweten 
elkaar het eigen verkiezingspro-
gramma niet te volgen, ineens te-
gen eigen standpunten uit de vorige 
raadsperiode te zijn of zich steeds te 
verschuilen achter “het college niet 
voor de voeten willen lopen”. Al met 
al werd de vergadering na dik vier 
uur afgehamerd.   

Hartelijk dank voor uw medeleven  
tijdens het verblijf in het verpleeghuis  

en na het overlijden van 
ons mam en oma 

 

Riny van WalbeekRiny van WalbeekRiny van WalbeekRiny van Walbeek    ----    van Wanrooijvan Wanrooijvan Wanrooijvan Wanrooij    
 

De belangstelling, lieve woorden en de vele kaarten 
waren voor ons een grote steun. 

 
Een speciaal woord van dank aan  
het personeel van de Watersteeg,  

Jeanne Saris van Uitvaartverzorging Kuis  
en pastor Geert Hendriks. 

 
Kinderen en kleinkinderen van Walbeek 

De huidige Paus stelt er prijs op 
om dagelijks de Heilige Mis op te 
dragen met onder andere pries-
ters die een bijzonder jubileum te 
vieren hebben. Paul Rens is één 
van hen en had aangevraagd om 
bij een dergelijke mis te assisteren. 
Via de Prefectuur van het Pau-
selijk Huis, die alle ontvangsten 
regelt, kreeg de priester het voor 
elkaar. Zo heeft Paul Rens op 31 
oktober de Mis mogen vieren bij 
de Paus. Deze Mis vond plaats in 
de kapel van Casa Sancta Marta 
in Vaticaanstad. In dit gastenver-
blijf van het Vaticaan woont Paus 
Franciscus omdat hij niet wil wo-
nen in het Pauselijk Paleis naast de 
St. Pieter. 

Na de Heilige Mis kregen alle ge-
nodigden de gelegenheid om de 

Paus persoonlijk te ontmoeten en 
enkele minuten met hem te spre-
ken. Rens is diep onder de indruk 
van zijn persoonlijk onderhoud 
met Paus Franciscus en de moge-
lijkheid om met hem de eucharistie 
te mogen vieren.

Vervolg voorpagina

Paus groet parochianen Heilige 
Odaparochie

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van mijn man, ons pap, schoonvader en opa

Janus School

Het heeft ons goed gedaan.

Marie School-Gibbels, kinderen en kleinkinderen

  Mam, dank om wie je was 
  We vergeten je niet 
   

 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is en altijd zal 

blijven, geven wij met droefheid kennis van het overlijden van  
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma en superoma  

 

Toos Sijbers – van Rijsingen  
∗ Eindhoven, 21 november 1923            
† Liempde, 10 november 2014 

 
echtgenote van  

 
Harrie Sijbers 

 
  Jan en Yvonne 
   Harm en Geanne 
   Hilde 
   Stan 
   Luc 
 
  Lia en Kees 
   Marieke en Joost 
    Lieke, Fenne 
   Carola en Mark 
    Levi, Romée 
   Jeroen en Kim 
 
  Willie 
   Giel en Kim 
   Ron en Thalia 
    Indy 
 
  Carla en Will 
   Bram 
   Aniek en Klaas 
 
  Henny en Jos 
   Rob en Anne 
   Moniek 
De Vlaswiek 
Keefheuvel 17 
5298 AH Liempde 
 
Ons mam is op haar kamer in De Vlaswiek.  
U bent welkom om afscheid van haar te komen nemen  
op donderdag 13 november tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 15  november 
om 10.00 uur in de kerk van de H. Antonius van Padua te Nijnsel, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar. 
 
Indien wij vergeten zijn u een persoonlijk bericht te sturen,  
wilt u deze aankondiging dan als zodanig beschouwen. 
 

Het complete archief 
online

www.demooirooikrant.nl
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Presentatie herindelingsontwerp: 
streefdatum gemeentefusie 1 januari 2017

De colleges van de drie aanstaande 
fusiegemeentes gaven gisterenmid-
dag een presentatie van het her-
indelingsontwerp voor de nieuwe 
gemeente Meierijstad. Als de ge-
meenteraden van de drie gemeen-
tes op 27 november aanstaande ak-
koord gaan met dit ontwerp, is de 
eerste formele stap genomen voor 
de fusie, die 1 januari 2017 een feit 
zou moeten zijn.

Al jaren wordt er over de gemeen-
tefusie gepraat en geschreven, er is 
veel voorwerk verricht, de naam is 
zelfs al bepaald, maar een formeel 
besluit om daadwerkelijk te fuseren 
is er nog steeds niet. Door akkoord 
te gaan met het herindelingsont-
werp verklaren de drie gemeente-
raden formeel samen één nieuwe 
gemeente te willen vormen. In de 
daaropvolgende acht weken kunnen 
belanghebbenden een reactie ge-
ven op dit besluit. Ook omliggende 

gemeentebesturen kunnen op het 
herindelingsontwerp een zienswijze 
indienen. 
Met inachtneming van de reacties 
nemen de drie gemeenteraden ver-
volgens een besluit tot vaststelling 
van een herindelingsadvies. Vanaf 
dat moment is er voor de drie ge-
meenten sprake van een onomkeer-
baar besluit.
Voorjaar 2015 wordt dit advies aan-
geboden aan het college van Ge-
deputeerde Staten dat dit, voorzien 
van haar eigen zienswijze, nog voor 
de zomer 2015 doorzendt aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). 
Daarna start het wetgevingstraject. 
Uiteindelijk wordt op basis van een 
herindelingswet, vast te stellen door 
de 2e en 1e Kamer, de herindeling 
per 1 januari 2017 een feit.

Het herindelingsontwerp bevat een 
overzicht van gegevens die tot de 

fusie leiden. Aanleiding, doel, motief, 
kenmerken, kengetallen, sport, cul-
tuur, sociaal, maatschappelijk, bevol-
king, kortom alle ingrediënten die de 
drie gemeentes met zich meebren-
gen plus een visie op de toekomstige 
ontwikkeling naar en van Meierij-
stad. “Een visie waarin zoveel moge-
lijk inwoners zich herkennen” aldus 
het document. Bij het bedrijfsleven 
wordt “food” genoemd als “de 
verbindende factor”: van Agrifood 
tot de vele restaurants en terras-
sen. Zoeken naar nieuwe verbindin-
gen, veranderende bevolking, groei, 
duurzaamheid, het zijn zomaar wat 
onderwerpen uit de visieparagraaf. 
Een onderdeel dat in ieder geval stof 
tot discussie zal geven, is de para-
graaf over de gemeentegrenzen. 
Het ontwerp geeft aan dat deze met 
alle buurgemeentes ongewijzigd 
blijven, terwijl Son en Breugel een 
oogje heeft laten vallen op een paar 
gebiedjes aan Rooi’s zuidgrens.   

kans op dag karten met Mats van den Brand

Eerste uitgaven ’t Roois Spelleke 
komend weekend verspreid

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

Sint-Oedenrode heeft voortaan een 
eigen bordspel. ’t Roois Spelleke 
neemt spelers mee op pad door het 
dorp. Natuurlijk gaat dat gepaard 
met de nodige uitdagingen. Deze 
week wordt de laatste hand gelegd 
aan het spel en aanstaand week-
end worden de eerste mensen blij 
gemaakt met een exemplaar. Be-

denkers Bjorn en Moniek Vijfvinkel 
gaan persoonlijk de spellen afgeven 
bij de mensen die er al eentje be-
steld hebben.

Dat maakt het voor de bezitters mo-
gelijk om tijdens de feestdagen ge-
zellig met familie ’t Roois Spelleke te 
spelen. De kans om een spel te be-
stellen of te kopen is uiteraard niet 
verkeken. Op verschillende plekken 
in Sint-Oedenrode zal het spel vanaf 
volgende week te koop zijn. Spel-
freaks die het spel komend weekend 

al willen hebben, kunnen  nog t/m 
vrijdag 18.00 uur reserveren. Hier-
door kun je als een van de eerste dit 
unieke spel spelen. 
De verkoop start pas een kleine 
week later. De spelavond bij Café 
D’n Dommel op donderdagavond 
20 november vanaf 20.30u, kan 
gezien worden als officiële kick-off. 

De entree is gratis en zonder onder-
schrijving. Zoals altijd is vol echter 
vol, dus wees er snel bij.

Speciale actie 
Bij één van de spellen zit er tussen 
de opdrachtkaartjes een speciaal 
Golden Ticket. Ben jij de gelukkige 
en heb je dit ticket in jouw spel zit-
ten, dan heb je een exclusieve dag 
karten gewonnen met Roois rally-
coureur Mats van den Brand! Geniet 
hier zelf van of maak er iemand an-
ders blij mee.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 12/11  t/m wo 19/11/2014
Wonderbroeders  (7,50) vr. /za. 19:15, zo. 18:00, Pak van mijn hart  (€ 7,50) (wo. 12 nov.) 20:00, do. 
20:00, vr./za. 21:30, zo. 20:15, ma. 20:00, Dummie de Mummie (€ 6,50) (wo. 12 nov.) 15:45, vr. 16:30, 
za. 15:30, zo 16:00, De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 12 nov.) 13:45,  za. 

11:15, zo. 11:45 (wo. 19 nov.) 14:00
Voorpremières:  Wiplala (€ 6,50) za. 13:15, zo.13:45, (wo. 19 nov.) 16:00 The Hunger Games: 
Mockingjay-Part 1 (€ 7,50) (wo. 19 nov.) 20:00 Specials:  Ladies Night: Gooische Vrouwen 2 

(€ 13,50)  za. 6 dec. 20:30  Biobest 50+ August Osage Country   (€ 6,-) do./vr. 14:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Gratis koffie/thee bij biobest 50+

 

Maak kennis op casterenuitvaartzorg.nl • Kinderbos 22, 5491 VH Sint Oedenrode • info@casterenuitvaartzorg.nl • 06-10 26 74 67

C a s t e r e n  U i t v a a r t z o r g

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

Groot Roois Dictee: inschrijven kan nog steeds

Collisie, apotheose, postscriptum, 
Oostindisch doof. Voor de één 
zijn dit niet te verwerken woorden. 
Voor de ander is het een makkie om 

deze op papier te zetten. Het kun-
nen woorden zijn die zomaar eens 
voorbij kunnen komen in het Groot 
Roois Dictee van maandag 17 no-
vember aanstaande. Meedoen kan 
nog altijd.

Taal is belangrijk. Dat merken ze elke 
week weer bij de Taalwerkplaats, 
waar anderstaligen Nederlands kun-
nen leren. Het bezig zijn met taal geeft 
voldoening, maar ook stress. Het kost 
veel tijd en inzet om een vreemde taal 
te leren. Heel anders is het voor de 
meerderheid van de Rooienaren, voor 
wie (Nederlands) lezen en schrijven 
gelukkig heel vanzelfsprekend en in 
veel gevallen ook plezierig is. 

Om aandacht te vragen voor het be-
langrijke en mooie werk van de Taal-
werkplaats wordt voor de tweede 

keer een Groot Roois Dictee gehou-
den. Let wel: het dictee is in 'gewoon' 
Nederlands. Het Rooise dialect is een 
spreektaal; over de schrijfwijze lopen 
de meningen teveel uiteen en er be-
staat geen 'boekje', groen noch wit, 
waar je dit aan kunt toetsen. Voor de 
spelling van het Roois dictee volgen 
ze de spellingswijze van het Witte 
Boekje, dat iets minder streng is dan 
het Groene Boekje.

Het dictee begint om 19.30 uur en 
het duurt tot 23.00 uur. Aanmelden 
kan individueel of met een groepje 
(max. 5 personen) via taalwerk-
plaatsrooi@gmail.com. Voor meer 
informatie, mail of bel 06 25415362. 
Entree: €3,- per persoon (inclusief 2 
kopjes koffie/thee). Het onderwerp 
van het dictee sluit aan bij de maand 
van de geschiedenis.

De burgemeesters op een rij: Maas, eugster (schijndel) en adema (Veghel). 
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PRINS IGO PAP D’N URSTE EN ADJUDANT MARCO
GEFELICITEERD !!!

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl

ALAAF!!!

Voordat de onthulling van de grote 
prins en zijn adjudant werd voltrok-
ken, was eerst de Jeugdstichting aan 
de beurt met het afscheid nemen 
van een geweldige groep en het 
onthullen van het nieuwe jeugdkop-
pel en hun gevolg. Met een skônne 
duikboot arriveerden er veertien 
goeie zwemmers, waarna de jeugd-
raad van 11, nar Mareno, adjudant 
Luka en de jeugdprins Job tevoor-
schijn kwamen. Na deze te hebben 
geïnstalleerd, ging de jeugd naar de 
bovenzaal voor hun 11-11 bal met 
medewerking van “de Joy”. De leus 
van de jeugd voor dit jaar luidt “Mi 
veul plezier en goei zin, duike wel-
lie carnaval in.” De raad van 11 be-
staat dit jaar uit Remco Harks, Raf 

van den Hurk, Jasper Korsten, Davy 
van der Linden, Jesse van den Oe-
ver, Nick van Rooij, Thieu van Rooij,
Jarno Thijssen, Stijn van Veghel, Tim 
Vervoort en Daan Wouters.

Daarna was het de beurt aan de gro-
te prins en zijn gevolg. Eerst werd er 
afscheid genomen van een geweldig 
koppel; prins Erwin en adjudant Paul 
met beider steun en toeverlaat, de 
dames Marleen en Chantal. Zij moch-
ten een jaar lang over Papgat rege-
ren. Zij hebben samen de kar goed 
weten te trekken.  Na een spetterend 
optreden reden ze per fiets van het 
podium af en werden ze weer met 
open armen ontvangen door de ei-
gen club “het Skrôthupke”. Na dit 

afscheid kon de onthulling van de 
nieuwe prins en natuurlijk ook zijn 
adjudant beginnen.

Er stond een hele grote kluis op het 
podium, die geopend moest worden. 
Met zwaailicht en loeiende sirenes 
kwam de sleutel van de kluis binnen, 
zodat de Prinskeuzecommissie (PK) de 
brandkast kon openen. Na het openen 
kwam als eerste met veel vuurwerk en 
enthousiasme eindelijk de Neije prins 
tevoorschijn: prins Igo Pap d’n Urste. 
Na de spectaculaire onthulling van de 
prins kwam ook de adjudant met veel 
geknal en confetti tevoorschijn:  adju-
dant Marco. Er werd zeer enthousiast 
gereageerd vanuit een volle zaal. Het 
feest kreeg een extra impuls. De leus 

van prins Igo Pap d’n Urste en adju-
dant Marco is dit jaar: “Papgat wij zen 
nie te stuiten, en houwen pas op as ze 
goan sluiten”.

Beiden zijn ze al bekend met het car-
navalsleven en zowel prins Igo Pap 
d’n Urste  als adjudant Marco ko-
men vanuit carnavalsclub “de Lèp-
kes” in Boskant. Prins Igo Pap d’n 
Urste, in het dagelijkse leven Igo van 
Roosmalen, is getrouwd met Elise 
en samen hebben ze twee prachtige 
dochters; Lenne en Meike.  Zijn adju-
dant is Marco Verstappen. Hij is ge-
trouwd met Marion en ook zij heb-
ben twee mooie dochters; Linda en 
Anke. De avond werd muzikaal be-
geleid door onder andere “de Lèpke-

pel”, die menig maal het Willempke  
Papbuik liet klinken en DJ Midnight 
Special. En natuurlijk niet te vergeten 
de meidengroep “Zus”, die live een 
geweldig optreden gaf voor de Neije 
Prins en zijn Adjudant, maar natuur-
lijk ook voor al dat skôns in de zaal.

Na de onthulling mochten prins Igo 
Pap d’n Urste en adjudant Marco de 
vele felicitaties in ontvangst nemen 
en mengden zij zich onder de men-
sen in de zaal, waar ze er met z’n 
allen een skôn feestje van maakten. 
Er werd tot in de late uurtjes gefeest.
Al bij al was het dus een geslaagde 
opening van een nieuw carnavals-
seizoen. (door: Claudia v.d. Sanden, 
commissie 11-11) 

nog   dagen

tot carnaval  
95PAPGAT JOURNAAL
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Carnavalsclub de Lèpkes levert Prins Igo Pap d’n urste en adjudant Marco

                                              27e ROOISE KLOMPENKLETS 
                           21 – 22 – 23 NOVEMBER 
 
                                          Voor alle dagen zijn nog kaarten beschikbaar 
 
                                  Grand Café en Zalencentrum De Beurs 
                                                   Toegangsprijs € 12,50 

Film: tV Meierij
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Lekker ontbijten met de burgemeester

Een goed ontbijt is broodnodig, ze-
ker voor kinderen. Om dat te onder-
strepen is er jaarlijks Het Nationaal 
Schoolontbijt. Dit jaar gingen ruim 
500.000 kinderen op zo’n 2.500 ba-
sisscholen samen ontbijten. Ze krij-
gen via hun bakker of supermarkt 
uit de buurt een gezond ontbijtpak-
ket met vers brood, allerlei beleg, 
melk en fruit. Bij deze 12e editie 
van Het Nationaal Schoolontbijt, 
van 3 tot en met 7 november, ont-
beten in zo’n 225 gemeenten ook 
schoolklassen met hun burgemees-
ter op het stadhuis. Dat gebeurde 
ook in Rooi. Burgemeester Maas 
kreeg woensdag in alle vroegte be-
zoek.

Een gezond ontbijt
Dit jaar gaf Het Nationaal School-
ontbijt een nog beter voorbeeld met 
een gezond ontbijtpakket. Dat be-
stond uit tarwebolletjes, krentenbol-
len, volkorenbrood, halvarine, fruit-
stroop, halvajam, smeerkaas, 30+ 
kaas, halfvolle melk en appels. Voor 
de kinderen met een glutenover-
gevoeligheid zaten er glutenvrije 
crackers in het pakket. De kinderen 
kregen ook vrolijke placemats en 
folders met ontbijttips voor hun ou-
ders. Een gezond en compleet ont-
bijtpakket dus. Bakkers uit het hele 
land en de supermarktketens Albert 
Heijn, Coop, Hoogvliet, PLUS en 
Poiesz zorgden ervoor dat de scho-
len op tijd hun ontbijtjes kregen.

Burgemeestersontbijt
Buiten de scholen aten ook bijna 
225 burgemeesters op het ge-
meentehuis een broodje met een 

schoolklas uit hun gemeente. De 
burgemeesters betaalden symbo-
lisch voor hun ontbijtje met een 
donatie aan Make-A-Wish Neder-
land, de stichting die alweer 25 jaar 
de liefste wensen vervult van kin-
deren met een levensbedreigende 
ziekte. Ook de scholen dragen bij 
aan dit goede doel. Samen helpen 
ze zo de dromen waar te maken 
van kinderen voor wie gezondheid 
niet vanzelfsprekend is. Zo kunnen 
die weer even kind zijn, in plaats 
van patiënt.

Nieuw lesmateriaal
Het Nationaal Schoolontbijt is meer 
dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook 
leerzaam: met speciaal lesmateri-
aal ontdekken de kinderen waarom 
een goed ontbijt zo belangrijk is. 
Dat lesmateriaal heeft Het Nationaal 
Schoolontbijt samen ontwikkeld met 

het Voedingscentrum, Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG), de Neder-
landse Hartstichting, de Maag Lever 
Darm Stichting en de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging. Zij hebben ook 
hun handtekening gezet onder een 
Ontbijtconvenant, waarmee ze sa-
men in woord en daad de missie van 
Het Nationaal Schoolontbijt steunen 
om het ontbijtgedrag van basisscho-
lieren te verbeteren.

Ontbijten blijft broodnodig
De aandacht voor een gezond ont-
bijt als start van de dag blijft be-
langrijk. Ontbijten geeft energie, 
levert belangrijke voedingsstoffen, 
helpt de stoelgang en laat kinderen 
minder snel naar ongezonde tussen-
doortjes grijpen, waardoor het risico 
op overgewicht kleiner wordt. En 
het is natuurlijk is heel gezellig om 
samen te ontbijten.  

“ Het Roois Kaashuis ”

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

Extra voordeel ! 
Beemster van ’t mes
Beemster kaas belegen   500 gr.  € 5,95
18 weken natuur gerijpt. Kom proeven !

De lekkerste light kaas
Beemster van ’t mes 30+ kaas
Jong belegen    500 gr.  € 6,70
Extra belegen   500 gr.   € 6,95
Vetgehalte slechts 19%

Recht van de boerderij
Boeren stolwijker kaas pittig belegen
puur natuur  500 gr.   € 6,95  

Ambachtelijke vleeswaren
 vers van het mes
Berliner    100 gr.  € 1,10
Ardenner boterhamworst  100 gr.  € 1,10
Meesterlijke achterham 100 gr.  € 1,79

Salade van de week
Herfstsalade   100 gr.  € 1,69
Gerookte kipsalade 100 gr.  € 1,75

Denkt u al aan kerstpakketten?  Wij wel!
Wij verzorgen ook uw kerstpakketten, geheel naar eigen wens samen te stellen 
met de mooiste producten. Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

deze Zondag 
is onze betoverende kerstmarkt 

open van 12.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11 
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

OOK UW HUIS 
VERKOPEN?

Neem contact met ons op 
voor een gRatIS 
waardebepaling

 

 

Markt 2, 0413-745155
www.deplaatselijkemakelaar.nl
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Afgelopen zondag bestond fan-
fare Nos Jungit Apollo op de dag 
af honderdvijftig jaar. Een goede 
reden om een feestje te geven en 
wat voor één? Sporthal de Streepen 
werd omgebouwd in een concert-
zaal en er werd een gelegenheids-
koor van ruim vijfenzeventig men-
sen in het leven geroepen. Maar 
ook muzikale oudheid Private Cir-
cle verscheen voor één dag weer 
op het podium. Zelfs Zijne Majes-
teit Koning Willem-Alexander had 
een cadeautje voor de jarige Job, 
de Koninklijk Erepenning.

Marc Strik en René Gevers zijn sa-
men met veel anderen al vanaf het 
begin van het jaar bezig met de 
organisatie van dit feestweekend. 
Er komt volgens Strik en Gevers 
veel kijken bij de organisatie van 
zo'n feestje. Zo had dirigent Carlo 
Balemans de wens om 'De Queen-
symphony' met Nos Jungit Apollo 
op te voeren. Maar daar is naast een 
fanfare-orkest ook een koor voor 
nodig. Daarom werd er een oproep 
geplaatst voor de oprichting van een 
gelegenheidskoor en dat koor kwam 
er. Lucas Vis uit Olland maakte van 
de vijfenzeventig individuen die het 

'Roois Rhapsodykoor vormden een 
eenheid. Een eenheid die afgelopen 
zondag zowel letterlijk als figuurlijk 
als één man achter het orkest stond.

Maar ook het orkest zelf werd 
voor de gelegenheid uitgebreid. Zo 
speelden tijdens het jubileumcon-
cert afgelopen zondag niet alleen 
de trouwe leden van NJA. Voor één 
keer maakten een harp, cello, viool 
en zelfs een basgitaar en een elek-
trische piano deel uit van het jarige 
orkest.

Nostalgie 
Naast 'De Queensymphony' was er 
meer nostalgie tijdens het Jubileum 
Promsconcert. De in de regio legen-
darische muziekgroep Private Circle 
is speciaal voor dit jubileum nog één 
keer weer bij elkaar gekomen. Niet 
verwonderlijk als terug wordt ge-
dacht aan de legendarische concer-
ten die de fanfare en Private Circle 
in het verleden samen gaven. Maar 
ook andere lokale talenten waren 
door Nos Jungit Apollo uitgenodigd 
om bij het verjaardagspartijtje aan-
wezig te zijn. Zo waren Saskia van 
den Broek en Carine Staals als duo 

CenS  van de partij maar ontbrak 
zondag ook dorpszanger Nico van 
de Wetering niet.

Koninklijke Erepenning
Burgemeester Peter Maas had na de 
pauze nog een speciale verrassing 
voor Nos Jungit Apollo. Voor een 
uitverkochte sporthal mocht Maas 
namens Koning Willem Alexander 
aan de oudste Rooise vereniging 
een Koninklijke Erepenning uitrei-
ken. Zo blijkt maar weer eens om 
met de woorden van speciale gast 
Nico van de Wetering te spreken: 
“bij ons in 't durp is 't altijd fist”.

Vervolg voorpagina
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Receptie mooie opmaat voor apotheose 

Het driekoppige bestuur van Nos 
Jungit Apollo schudde zaterdag-
middag driftig de handen van vele 
Rooienaren en andere betrokkenen 
die de club wilden feliciteren met 
het 150-jarig bestaan. 

Met een dosis gezonde spanning 
stonden ook tal van de leden van NJA 
in de zaal van de Gouden Leeuw. Een 
terechte gezonde spanning, want 
een dag later moesten ze aantreden 
voor het grootste concert sinds ja-

ren. De receptie bleek een 
mooie en gezellige op-
maat voor de apotheose 
op zondag. Tientallen ca-
deaus werden aangedra-
gen, maar er werd vooral 
met lof gesproken over de 
organisatie van het jubile-
umjaar. ‘Dat klopte van alle 
kanten’, zoals een receptie-
bezoeker terecht opmerkte 
tegen voorzitter Simon 
Passier.

Film: tV Meierij

Film: tV Meierij

www.unique-kapsalon.nl

BESTAAT             JAAR!

In maart voor iedere klant iets 

Leuke goodiebag cadeau bij een 
knip & kleurbehandeling

VOOR DE KINDEREN!
Bij een knipbehandeling gratis extension of gekleurde plukjes!

3

De dierenarts doet de deur open!

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

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

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

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

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

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

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

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

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

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

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

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

.

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

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

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen
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ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
 De zaak waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362

w w w.elec troworldroxs.nl

In november 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD

TOEGANG 25,-  |  WELKOMSTDRANKJE + 3 GANGEN TAPAS

DONDERDAG 20 NOVEMBER 19:00 TOT 22:00

KAARTEN TE KOOP BIJ:
Restaurant Pan&Cook / Kerkstraat 17 / 0413-477778 
Shoeby Sint-Oedenrode / Kerkplein 10 / 0413-477423

ADRES GEGEVENS:
Restaurant Pan&Cook / Kerkstraat 17 / 5492 AH / 
Sint-Oedenrode / 0413-477778 / www.panencook.nl

Vrijwilligers mogen meedoen op 10 januari

Roois Landschap en boomkwekers 
houden Knotdag

Stichting Roois Landschap en de 
Rooise boomkwekers tekenden in 
juli vorig jaar het zogenaamde Roois 
convenant. Daarin staan afspraken 
over hoe de partijen samen kunnen 
werken aan een waardevol land-
schap: een landschap waarin zowel 
plaats is voor boomteelt, als voor na-
tuur, cultuurhistorie en recreatie. Een 
voortvloeisel daaruit is een jaarlijkse 
Knotdag. De eerste editie vindt plaats 
op 10 januari aanstaande.

Behalve met populieren is Sint-Oeden-
rode ook bezaaid met knotwilgen. Ze geven 
een karakteristiek beeld aan het Rooise land-
schap. De afgelopen maanden hebben Wim de 
Vrij en Theo Gottenbos namens Stichting Roois 
Landschap er alles aan gedaan om de bomen 
in kaart te brengen. Een helse klus, maar nu 
weten ze wel waar (op particuliere grond) 
knotwilgen staan, op maar liefst 162 locaties 
in Sint-Oedenrode. Helaas worden ze – om 
welke reden dan ook – niet allemaal even goed 
bijgehouden, oftewel niet op tijd gesnoeid. De 
boomkwekers en Roois Landschap kwamen 
daarom op een idee: een Knotdag. 

Mari Thijssen, voorzitter van Stichting Roois 
Landschap is enthousiast over het voorne-
men. “We willen vrijwilligers oproepen om op 
die dag mee te komen helpen. Wilgen knot-
ten is een geweldig leuke bezigheid, gezellig 
ook, als je met veel mensen bent. De Rooise 
boomkwekers zetten manschappen in die no-
dig zijn voor de expertise. Ook de gemeente 
heeft haar medewerking toegezegd, evenals 
Jan Loerakker van de Helicon (opleiding voor 

groenonderwijs). Hij buigt zich vooral over de 
veiligheid. Iedereen is van harte welkom om 
zich aan te sluiten.” De Vrij: “Misschien ont-
staan er wel groepjes die vaker wilgen willen 
knotten. Het zou mooi zijn als we er regelmaat 
in aan kunnen brengen. Als Roois Landschap 
kunnen we namelijk wel wat hulp gebruiken.” 
De bomen van dhr. Termeer op een perceel 
aan de Bobbenagelseweg/Liempdseweg zijn 
als eerste aan de beurt. Die wilgen zijn zo’n 
zeventig tot tachtig jaar oud en al jaren niet 
meer gesnoeid, omdat de eigenaar er zelf niet 
meer toe in staat is. 

De mensen die meedoen aan de Knotdag 
worden in een later stadium beloond met een 
rondleiding bij meerdere Rooise boomkwe-
kers. “Dat is vooral interessant omdat er zo-
veel verschillende soorten boomkwekers in 
Sint-Oedenrode zijn”, geeft kweker Erik van 
den Hurk aan. In zijn Gasthuishoeve vindt op 
10 januari de afsluiting plaats van de Knot-
dag. Wilt u zich aanmelden voor de Knotdag? 
Dat kan via rooislandschap@gmail.com en 
www.rooislandschap.nl. 

juli vorig jaar het zogenaamde Roois 
convenant. Daarin staan afspraken 
over hoe de partijen samen kunnen 
werken aan een waardevol land-
schap: een landschap waarin zowel 
plaats is voor boomteelt, als voor na-
tuur, cultuurhistorie en recreatie. Een 
voortvloeisel daaruit is een jaarlijkse 
Knotdag. De eerste editie vindt plaats 

wim de Vrij (r) en eigenaar van het perceel – 
dhr. termeer – kijken samen naar de knotwilgen.

MS Collecteweek start op 17 november

Op maandag 17 november gaat de MS Col-
lecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat 
de MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de 
eerste keer werd georganiseerd met 500 col-
lectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers 
in het hele land op pad om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS).

Het is een hele uitdaging voor de collectanten 
om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is 

en het flink kan regenen, langs 
de deuren te gaan. Laat u de col-
lectant niet in de kou staan? Elke 
MS-collectant kan zich legitime-
ren. Het Nationaal MS Fonds 
is te herkennen aan het oranje 
vlinderlogo. Wie de collectant 
mist, kan uiteraard ook een gift 
overmaken op giro 5057.

Eén op de duizend Nederlan-
ders krijgt de diagnose MS. 
Jaarlijks komen er ongeveer 
300 nieuwe mensen met MS 
bij. MS is de meest voorkomen-
de invaliderende aandoening 
onder jongeren in Nederland. 
Het Nationaal MS Fonds strijdt 
voor een beter leven met MS. 
Het opgehaalde collectegeld 
wordt besteed aan onderzoek 

(voor een beter leven nu en een toekomst zon-
der MS), begeleiding en voorlichting

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als col-
lectant. Neem contact op met Pamela Zaat, van 
het Nationaal MS Fonds, 010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl
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De Zorgmarkt die ontzorgt…
De Zorgmarkt ontzorgt de inwoners van Sint-Oedenrode en geeft 
alle informatie over de vergoeding van de zorg in Sint-Oedenrode 
voor 2015!

De Zorgmarkt is voor iedereen toegankelijk, een informatieve avond voor jong en oud. 

Logopediepraktijk Brewel

info@logopediebrewel.nl
www.logopediebrewel.nl

Van Kuringe Adviesgroep

k.vankuringe@vankuringeadviesgroep.nl
www.vankuringeadviesgroep.nl

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan

info@fysiotherapiejoostdevaan.nl
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl 

Podotherapie Sint Oedenrode

sintoedenrode@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl 

Mohr Diëtetiek

contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Tandzorg de Rooij

afspraak@uwthuisintandzorg.nl
www.uwthuisintandzorg.nl

Cesar oefentherapie

oefentherapierooi@gmail.com
www.cesaroefentherapie-sintoedenrode.nl

De Zorgmarkt is op: Donderdag 27 november, van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Mariëndael, Sint-Oedenrode

Bereiding:

Maak van de bloem, eieren, 
melk, custardpoeder & een 
snufje zout een glad beslag

Verwarm in een koekenpan 
een beetje boter, (Dit kunt u 
ook vervangen door zonnen-
bloemolie) en bak hierin de 
pannenkoeken goudgeel.

Haal de warme kersen uit de 
glazen pot. Verwarm deze in 
een steelpan. Roer rege-
lematig door de pan. (U kunt 
eventueel ook de kersen in 
een ovenschaaltje opwarmen 
in de magnetron.

Leg de pannenkoeken op een 
bord, giet in het midden van 
het bord de warme kersen. Rol 
de pannenkoek dicht. Strooi 
over de pannenkoek een 
beetje poedersuiker.  

Serveertip:

Serveer er eventueel een 
bolletje vanilie ijs met 
slagroom bij.

Ingrediënten:

- 250 gr bloem

- 2 eieren

- 650 ml melk

- 1 eetlepel custardpoeder

- Zout/kaneel

- Poedersuiker

- Stroop

- 1 pot kersen op siroop

(Voor 8 a 10 pannenkoeken)

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 
Hoofdgerecht: Pannenkoeken met warme kersen

210 kcal 30 minuten4 personen

www.smakelijkbrabant.nl

1,80
Per persoon

Totaal:

Tip!:
Heerlijk met vanilie ijs 

Tip!:
Heerlijk met vanilie ijs 

Tip!:

& slagroom
Heerlijk met vanilie ijs 

& slagroom
Heerlijk met vanilie ijs 
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zeven ondernemingen houden zorgmarkt in Mariëndael

Voor wie vragen heeft over de zorg
Stel, je staat voor een grote opera-
tie aan je knie. Welke regels gaan 
er dan gelden. Hoe ben je verzekerd 
bijvoorbeeld? Ook bij het aanvra-
gen van een nieuw gebit of een 
structurele behandeling op welk 
vlak dan ook roept vraagtekens op. 
Ieder jaar veranderen er regels en 
wetten. Allemaal opgedragen van-
uit Den Haag. Het resultaat? Men-
sen zien door de bomen het bos niet 
meer en durven amper te beslis-
sen. De Zorgmarkt in Mariëndael, 
op donderdagavond 27 november, 
biedt verheldering en ontzorgt.

De Zorgmarkt is een initiatief vanuit 
Fysiotherapie Joost de Vaan. Vorig 
jaar hield de onderneming zelf een 
informatieavond over verzekeringen 
en veranderende regels. Gewoon-
weg, omdat veel mensen vrijwel 
dagelijks vragen stellen aan mede-
werkers van de praktijk. Hoe ben 
ik verzekerd? Hoeveel keren mag ik 
gratis worden behandeld? Logische 
vragen, die ook in andere branches 
gelden. Daarom slaat Fysiothera-
pie Joost de Vaan de handen ineen 
met andere Rooise bedrijven zoals 
Tandzorg de Rooij, Brewel Logope-

die, Geertje Wouters Cesar Oefen-
therapie, Marijke Mohr Diëtiek, Van 
Kuringe Adviesgroep, Podotherapie 
Sint-Oedenrode, Fysiotherapieprak-
tijk Joost de Vaan. 

Op donderdagavond 27 november 
van 19.30 tot 21.30 uur is er een 
inloopavond in cultureel educatief 
centrum Mariëndael. De bedrijven 
die deelnemen aan de Zorgmarkt 
staan voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden. Vrije inloop, vrij vra-
gen, daarna ontzorgt en meer zelf-
verzekerd naar buiten. 

Aan huis gekluisterd door kapotte lift

Peer van der Linden maakte zich 
zorgen over Carel van de Ven, zijn 
schuinbovenbuurman, die hij al da-
gen niet had gezien. Ook andere 
vrienden van Carel wisten niet waar 
hij was. Gelukkig kon zijn vrouw het 
uit gaan leggen. De lift in apparte-
mentencomplex ‘de Hildeware’ aan 
het Kerkplein was kapot en omdat 
Carel slecht ter been is, kon hij niet 
naar beneden. Dagenlang was hij aan 

huis geluisterd.

Maandagmiddag werd de lift ge-
maakt. “Eindelijk, maar door de 
kapotte lift hebben we wel mijn af-
spraak in het revalidatiecentrum af 
moeten zeggen”, zegt Carel geagi-
teerd. “Ik heb wel negen dagen op-
gesloten gezeten. Bang dat er brand 
uit zou breken. Want waar had ik 
dan naar toe gemoeten? Ook mijn 

zonen waren ongerust.” De Rooie-
naar is verlamd aan één been en kan 
moeilijk lopen. Aangezien hij op de 
tweede verdieping woont, is trap-

lopen geen optie. Daardoor 
miste Carel dagenlang zijn 
sociale contacten. “Ik kom 
heel graag buiten, maar dat 
ging nu dus niet.”

VB en T uit Eindhoven is ei-
genaar en beheerder van het 
pand. Hans van de Ven re-
ageerde namens het make-
laars- en vastgoedbedrijf. “We 
hebben afgelopen donderdag 
een melding binnen gekregen 
dat de lift stuk was. Op vrij-
dag hebben we een onderdeel 
besteld en de bewoners me-

degedeeld dat de lift op woensdag 
weer gemaakt zou zijn. Misschien 
dat daar de ruis zit over de ‘negen 
dagen’. Omdat we hoorden dat een 
bewoner op maandag naar het zie-
kenhuis moest, hebben we er vaart 
achter gezet en het op die dag laten 
maken. Dat hadden we dan alleen 
wel eerder moeten communiceren.”

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Evi & Anne
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

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

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

GENERATIEGENERATIEDE 4DEDE 4DE GENERATIEGENERATIEGENERATIEGENERATIEGENERATIEDE 4DEDE 4DEDE 4DEDE 4DEDE 4DE

Dolgelukkig zijn wij 
met de geboorte 

van ons dochtertje en zusje 

Luus
Eric - Colinda - Steef
Den Ekker 1, Olland

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

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
Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 

het bestratingsbedrijf 
dat zich

onderscheidt door 
vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD 
BRITT VAN DER EERDEN

GEFELICITEERD

Allebei 18 

18
We hebben een nieuwe rubriek bij DeMooiRooiKrant: 
Allebei 18!! Stuur een foto van u zelf toen u 18 was 
en van uw zoon of dochter in zijn of haar 18e le-
vensjaar. Wat dacht u in die tijd, of hoe stond u in 
het leven? Vergelijk dat eens met uw zoon of doch-
ter op die leeftijd. Een leuk onderschrift is dus wel-
kom! Stuur uw reactie naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Alvast bedankt!

MBI bedankt Meulengraaf beton voor 200.000ste order
200.000 orders, dat is wel een be-
dankje waard. Daarom toog een kleine 
delegatie van MBI beton uit Veghel af-
gelopen vrijdagmiddag naar Nijnsel om 
Koen en Tonnie van den Meulengraaf 
op een ludieke manier te bedanken.

Er werd een barbecue voor het per-
soneel aangeboden en de neven Van 
den Meulengraaf kregen een soort van 
oorkonde met daarop het magische 
getal. Het toont de dankbaarheid van 
de betonleverancier voor haar klant. 
Toch zijn er veel meer orders geschre-
ven, want ze zijn pas begonnen met 
tellen vanaf 1993 toen het computer-
systeem dat toe liet. Van de Meulen-
graaf bestaat al sinds 1935. In 1945 
zag MBI het levenslicht. De twee be-
drijven doen al zaken sinds 1950. 

 v.l.n.r.: Peter van den Bogaard en Patrick van den tillaart van MBi, 
koen van de Meulengraaf en tonnie van de Meulengraaf.

Zo van jou, zo van mij, 
zo van ons, dat ben jij

Ronald en Cindy van de Sande, 
Tartwijck 62, 

5491 EL Sint-Oedenrode

SEBAS 
07-11-2014

De klok laat het zien
onze Daan bijna 

4 x 10 !

Proficiat
De Eetclub

Elk jaar heeft u de chocoladeletters kunnen kopen bij Van Tilborg 
op de markt in Sint-Oedenrode.

Dit kan nog steeds door ons te mailen of bellen.
 

De ambachtelijke letters zijn u wel bekend; een heerlijke chocoladeletter 
van circa 200 gram verpakt in een goudkleurig vensterdoosje.

 
Wij kunnen dezelfde prijs als 2013 hanteren.
Voor slechts € 2,95 per chocolade letter.

In de smaak melk kunnen wij de letters A t/m Z aanbieden.
In de smaken puur en wit de letters S, P en M

 
Op vrijdagmorgen 21 en 28 november 2014 kunt u de chocoladeletters 

ophalen op de markt in Sint-Oedenrode.
 

 Dit jaar staan wij ook 19 december 2014 op de markt in Sint-Oedenrode 
met een groot assortiment kerst chocolade! 

Email: jac@chocoladegeschenken.nl
Tel: 0183-441241

Donderdag avond 20 november van 19:00 tot 22:00

FashionTapas: een bijzondere combinatie van Fashion & Food
Op donderdag 20 november staat 
de eerste editie van Fashion&Tapas 
op de planning. Voor deze avond 
hebben Pan&Cook, Shoeby St. Oe-
denrode, Chica de Moda, Dianne 
Styling en Stylish Kappers de han-
den ineen  geslagen en organiseren 
samen een bijzondere avond die in 
teken staat van fashion & food.

Voor slechts €25 wordt u een ge-
zellige avond aangeboden, u ont-
vangt een drie gangen tapasmenu, 
welkomstdrankje met amuse en een 
modeshow. Deze avond kan de ge-
toonde collectie van Shoeby en Chi-
ca de Moda ook geshopt worden in 
een speciaal ingerichte showroom bij 
Pan&Cook. Stylish Kappers en Dian-

ne Styling geven u deze avond graag 
advies op het gebied op het gebied 
van haar en make-up. Entreekaartjes 
zijn te koop bij Pan&Cook en Shoe-
by Sint-Oedenrode. Pan&Cook / 
Kerkstraat 17 / 0413-477778. 
Shoeby / Kerkplein 10 / 
0413-477423.

advertorial

A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740 

Onderhoud, reparatie, 
diagnose, banden + opslag, 

airco check, 
bedrijfswagens

Onderhoud 
alle merken,

 gespecialiseeerd
 in Mercedes Benz

Voor Rooienaren
door Rooienaren
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Mooi op  leeftijd
woensdag 19 november, 
10.00 uur

Fietsclub PVGE 
fi etst naar 
Sint-Oedenrode
Nu het winterseizoen weer is aan-
gebroken, beginnen onze fietstoch-
ten steeds om 10.00 uur vanaf het 
17 Septemberplein.  De fietstocht 
op woensdag 19 november voert 
langs de rechteroever van de Dom-
mel eerst naar Nijnsel, om daarna 
via de linkeroever van de Dommel 
de markt van Sint-Oedenrode te 
bereiken.

Op de markt wordt in de Oude 
Pastorie een uitgebreide koffiestop 
gehouden. 
Via kasteel Henkenshage en de 
Sonniuswijk fietsen we terug naar 
Son en Breugel. 
Het is een tocht van een ½ dag, 
waarbij we uiterlijk om 12.30 uur 
terug zijn. 
’s Avonds is er het jaarlijkse etentje 
ter afsluiting van het seizoen 2014.
De leden zijn over de aanvangstijd 
hiervan en de locatie reeds op de 
hoogte gesteld.  

Verdere inlichtingen bij fiets-
clubcoördinator: Herman Hen-
driks, tel.: 0499-473042; email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Als opa of oma steeds meer vergeet
Omdat de ziekte dementie steeds meer, 
voornamelijk oudere mensen treft, ko-
men er steeds meer jonge kinderen die een 
opa of oma hebben met een vorm van de-
mentie. In het Alzheimercafé voor de regio 
Boekel, Uden, Veghel, Landerd, Bernheze, Sint-
Oedenrode en omstreken wordt in november 
aandacht besteed aan deze kinderen. 

Op dinsdag 18 november om opent het café om 
19.00 uur zijn deuren in de Eigen Herd aan de 
Rooijsestraat in Uden. Iedereen die geïnteres-
seerd is in dit onderwerp is dan van harte wel-

kom. Op deze avond komt een kleinkind van 
een opa of oma met dementie aan het woord. 
In een gesprek zal duidelijk worden hoe dit kind 
het ziekteproces ervaart en hoe het ermee om-
gaat. Deskundigen vertellen daarna welke vra-
gen kleinkinderen vaak hebben. Zij geven ook 
tips over hoe volwassenen hen kunnen steunen 
en begeleiden. Voor de bezoekers van het Alz-
heimercafé is er zoals altijd ruim de gelegenheid 
om mee te praten en om met elkaar ervaringen 
uit te wisselen. Ook is een aantal professionals 
aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. 
De toegang is gratis.

Vrijwilligers KBO proeven likeuren

Vrijwilligers van de KBO volgden het Likeur 
symposium op zaterdagmiddag 8 november 
in de Beckart in Nijnsel.

Door: Bert de Graaf

De vele vrijwilligers van de KBO, samen met 
aanhang in totaal met ongeveer 120 mensen, 
volgden het symposium wat aangeboden was 
door het bestuur van de KBO. Dit voor de to-
meloze inzet van het afgelopen jaar.

Om half drie begon het symposium over de 

likeuren. Zeker meer dan 100 flessen stonden 
opgesteld op tafels en de likeurprofessor vertel-
de met een zeer vlotte babbel over deze heer-
lijke drankjes met allerlei namen zoals; hempje 
licht op, pruimpje prik-in, volmaaktgeluk en an-
dere vreemde namen. Het was ook de bedoe-
ling dat al dat heerlijks geproefd zou worden 
en inderdaad, daar hadden de meeste cursisten 
geen moeite mee. Na afloop van het sympo-
sium stonden weer andere tafels opgesteld met 
het warme buffet. Dat weer anders smaakte. 
Het was een smaakvolle middag geweest, maar 
dat verdiende de vele vrijwilligers ook.

Dag van de Mantelzorg, speciaal voor de mantelzorger
Als iemand aandacht verdient, of 
tenminste even wat tijd voor zich-
zelf, dan is het de mantelzorger wel. 
Man, vrouw, jong of oud. Mantel-
zorgers zijn er in alle rangen, leeftij-
den en standen. Maandag was het 
weer tijd voor de Dag van de Man-
telzorg. Juist om deze doelgroep 
eens in het zonnetje te zetten. Wel-
zijn de Meierij had verschillende ac-
tiviteiten geregeld. 

Mantelzorg is misschien een vanzelf-
sprekendheid, maar als het op je pad 
komt, is het toch zwaar wanneer het 
leidt tot overbelasting. Steunpunt 
Mantelzorg steekt de helpende hand 
toe. De instantie probeert mantel-
zorgers te ondersteunen met advie-
zen, informatie en bemiddeling. Van 
en door vrijwilligers die mantelzor-
gers kunnen bijstaan. 

De Dag van de Mantelzorg werd dit jaar georganiseerd 
door het Steunpunt Mantelzorg in nauwe samenwer-
king met zorgorganisaties. Rooise mantelzorgers kon-
den kiezen uit drie activiteiten; bonbons maken in Nijn-
sel, mindfulness in Boskant of beugelen in Olland. 

Vanaf 16.00 uur werden ze welkom geheten in de Ont-
moeting in Odendael voor een toneelvoorstelling en 
een stamppottenbuffet. Zo konden verschillende man-
telzorgers even op adem komen.

De gouden leeuw presenteert:
Kerstmenu 2014

Amuse
* Olijvencake met huisgemaakte olijvencreme

Voorgerecht
* USA steak tartaar van bavette met huisgemaakte

truffelmayonaise en een winterse garnituur
* Lauwwarm krabtaartje met texturen van mais en avocado.

Tussengerecht
* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

kruiden & parels van Roseval aardappel.

Spoom
* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

Hoofdgerecht
* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

met vergeten groenten en frisse citroengrasjus.
* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

vergeten groenten en saffraan beurre blanc.

Dessert
* Verrassingdessert van de Chef

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

www.twitter.nl/gcdegoudenleeuw

www.facebook.nl/grandcafedegoudenleeuw

Markt 10

5492 AB Sint-Oedenrode

0413-712449 

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

3 Gangen: 36,- (amuse/ voorgerecht/ hoofdgerecht /dessert)
4 Gangen: 40,- (amuse/ voorgerecht/ tussengerecht/ hoofdgerecht /dessert)

5 Gangen: 45,- (amuse/ voorgerecht/ tussengerecht/ spoom/ hoofdgerecht /dessert)
Wijnarrangementen mogelijk

Reserveer nu!

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:
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Sinterkla�  komt naar Rooi 
Zondag 16 november zal Sinterklaas om 
13.30 uur aankomen in Sint-Oedenrode. Hij 
wordt traditioneel vergezeld door zijn Pieten. 
Ook dit jaar zal de Sint écht aanmeren in ons 
dorp. Vanaf de Dommel bij de Odaschool zal 
hij aan land komen (aan De Jongsingel). 

Sinterklaas zal samen met zijn Pieten verder 
trekken naar het Sinterklaasplein (Kerkplein),  
waar hij rond 14.30 uur wordt verwacht. 
Voordat Sinterklaas op het Sinterklaasplein 
aankomt, kunnen kinderen (vanaf 13.30 uur) 
al allerlei spelletjes spelen, en een heus Pieten-

diploma verdienen. Dit programma wordt 
in samenwerking met Scouting 

Rooi georganiseerd. 

Vo o r a f g a a n d 
aan de intocht is 
via TV Meierij (of 

hun website) van 
maandag 10 no-

vember t/m vrijdag 
14 november dage-

lijks een nieuwe afle-
vering te zien van het 

avontuur van de pie-
ten Kwebbel en Malle. 
Op het Sinterklaasplein 
zal het avontuur van 
Kwebbel en Malle tot 
een ontknoping ko-

men. 
Vanaf het moment dat Sinterklaas in Rooi is 
aangekomen zal ook het 
Pietenhuis weer gebruikt 
worden. Het Pieten-
huis is gehuisvest in het 
‘oude postkantoor’ aan 
de Borchmolen. Kinde-
ren kunnen door de ramen 
gluren om te kijken wat daar 
allemaal gebeurt. Het Pietenhuis is open voor 
publiek op vrijdag 21 november van 16:00 
tot 20:00, op woensdag 26 november van 
13:00 tot 17:00, op zaterdag 29 november 
van 12:30 tot 16:30, op woensdag 3 decem-
ber van 13:00 tot 17:00 en op donderdag 4 
december van 16:00 tot 20:00. Sinterklaas en/
of zijn pieten zullen tijdens openingstijden ook 
aanwezig zijn.
Dit jaar heeft het comité Sinterklaas intocht 
Sint-Oedenrode ook een kleurplaatwedstrijd 
uitgezet. De kleurplaten zullen via verschillen-
de wegen aangeboden worden aan de Rooise 
kinderen maar zijn ook te downloaden via de 
website www.sintrooi.nl.

Wil je echt niets missen van Sinterklaas in Rooi 
kijk dan op www.sintrooi.nl. Daar staat alle in-
formatie met betrekking tot de intocht maar 
ook spelletjes, verhalen, recepten en nog veel 
meer. Het is zelfs mogelijk om Sinterklaas een 
e-mail te sturen. 

in samenwerking met Scouting 
Rooi georganiseerd. 

Vo o r a f g a a n d 
aan de intocht is 
via TV Meierij (of 

hun website) van 
maandag 10 no-maandag 10 no-

vember t/m vrijdag 
14 november dage-14 november dage-

lijks een nieuwe afle-
vering te zien van het 

avontuur van de pie-
ten Kwebbel en Malle. 
Op het Sinterklaasplein 
zal het avontuur van 
Kwebbel en Malle tot 
een ontknoping ko-

aangekomen zal ook het 
Pietenhuis weer gebruikt 

Oproep van Kwebbel en Malle
Beste jongens en meisjes, Zoals jullie in de tv 
serie bij TV Meierij hebben kunnen zien zijn 
Kwebbel en Malle de speciale pietenonder-
scheidingen kwijt.

Het gaat om één gouden en één zilveren veer.
Kwebbel en Malle hebben jullie hulp nodig!
De veren staan op een heel mooi houten blokje 
en ze zijn heel belangrijk voor Sinterklaas en 
de pieten.

Dus weet je waar de 
gouden of de zilveren 
veer is?
Stuur dan een e-mail 
naar 
kwebbelenmalle@
hotmail.com
Heel erg be-
dankt voor jul-
lie hulp!

0499 37 40 40 0499 37 55 65

Je laatste kans op een nieuwbouwwoning in de wijk Salderes in Best. Wooninc. realiseert hier 61 koopwoningen 

met een verkoopprijs vanaf € 169.000. Via de gemeente is er voor de inwoners van Best een starterslening 

mogelijk. Kijk op www.parkwachters.nl voor een overzicht van alle woningtypen.

STARTERSWONINGEN AAN HET PARK IN DE WIJK SALDERES
Het merendeel van de woningen is gelegen aan het park. Dit gedeelte is vrij van doorgaand verkeer en wordt 

voorzien van speelvoorzieningen voor kinderen. De wijk Salderes ligt dichtbij het station en vlak bij het winkel-

centrum en allerlei dagelijkse voorzieningen. Bovendien is de wijk goed bereikbaar vanuit Eindhoven en de 

omliggende dorpen.

Start verkoop
18 november
van 18.00 tot 20.00 uur 
in De Ambacht eten & drinken, Hoofdstraat 26

in Best. Je krijgt hier gratis en persoonlijk 

financieel advies van een onafhankelijk hypo-

theekadviseur over de aankoop van een eigen 

woning. En alles wat je moet weten over het 

aanvragen van een starterslening. 

Chat live mee!
Stel op 18 november tussen 18.00 en 
20.00 uur al uw vragen tijdens onze live 
chatsessie op www.parkwachters.nl.

Op zoek naar
een toeristische opleiding?

Arke hospitality Academy
3-jarige opleiding mbo niveau 4

www.arke-academy.nl

SYNERGIE
international 
recruitment

www.synergiejobs.nl

Synergie International 

Recruitment: sterk in 

uitzenden, detacheren, 

werving & selectie, 

payrollen en opleiden.

Wij zijn onderdeel 

van de internationale 

en beursgenoteerde 

Synergie Groep.

Madame Curieweg 8 

5482 TL  Schijndel 

Tel. (073) 549 62 16 

Fax (073) 549 65 29

Uw werk, onze zorg!
Professionele én ervaren Poolse uitzendkrachten 

nodig?

U bent bij Synergie International Recruitment aan het 

juiste en beste adres. Uw personeelsvraag is onze zorg!

Synergie International Recruitment staat voor 

hoogwaardige begeleiding van haar gemotiveerde 

Poolse uitzendkrachten. Hiervoor zijn we ook  

NEN 4400-1 gecertificeerd. Door onze uitzendkrachten 

goede huisvesting en eigen vervoer te bieden zijn 

ze gemotiveerd. Tevens begeleiden we hen bij alle 

wettelijke wegen. We hebben een groot aantal  

Pools-Nederlands sprekende medewerkers in dienst. 

Daarnaast hebben wij de beschikking over tolken. 

Nieuwsgierig wat Synergie International Recruitment 

voor uw bedrijf kan betekenen? Bezoek onze 

website www.synergiejobs.nl voor meer 

informatie of neem contact met ons op.  

We helpen u graag.

Synergie International 
Recruitment: sterk in uitzenden, 
detacheren, werving & selectie, 
payrollen en opleiden. Wij zijn 

onderdeel van de  internationale 
en beursgenoteerde 

Synergie Groep.

Madame Curieweg 8
5482 TL Schijndel

Tel. (073) 549 62 16
Fax (073) 549 65 29

KIJK OP 
www.synergIe-Ir.nl

HeBT U OnZe 
VernIeUwDe 

weBsITe Al geZIen? 

BEDANKT 
voor sponsoring bij 

de intocht van 
Sinterklaas 

namens Stichting 
Sinterklaas Intocht 

Rooi 
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Wijkvereniging Eerschot
Donderdag 13 november gaan wij 
etagères maken. Diegene die zich 
opgegeven hebben, krijgen per-
soonlijk bericht over plaats en tijd.

Vrijdag 14 november  liggen de 
kaarten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 16 

jaar zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom. 
Ben je een fervente kaarter, maar nog 
nooit geweest, kom gerust eens mee-
doen. Opgave voor de filmavond bij 
Carin Janssen 475759 en voor het 
kerststukjes maken bij Gerda 476173.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Heuvel 20 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Apotheek   0413-472280
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Markt 30

'De oude Vrijheid' maakt 100 jaar rooise geschiedenis zichtbaar

Wat was waar, en wat is daar nu?

“Bij het veertigjarig bestaan van de 
heemkundige kring in 1994 kwam 
een dubbeldik nummer van Heem-
schild' uit. Bep en Tiny van Lieshout 
hebben daar toen veel werk aan 
besteed”, vertelt Richard de Visser. 
“Van bijzondere plaatsen in Rooi 
hadden zij foto’s van 1954 en 1994, 
naast elkaar geplaatst met eronder 
een toelichtende tekst. Die uitgave 
is jarenlang heel populair geweest. 
Dat was voor het bestuur van onze 
heemvereniging een goede reden 
eens met Leo van Lieshout te gaan 
praten. Het leek het bestuur wel iets 
om voor het zestigjarig jubileum nóg 
een keer iets soortgelijks te doen. 

“Toen het bestuur met het idee om 
een kijkboek met veel foto's te ma-
ken bij mij kwam”, vult Leo aan, 
“was ik daar al zo’n vijf jaar mee 
bezig, samen met mijn schoonzus 
Bep en mijn broer Tini. Helaas werd 
Bep ernstig ziek; in februari 2011 is 
zij overleden. Ik ben toen zelf wel 
doorgegaan met het verzamelen van 
foto’s voor het boek. Maar ik had 
een tekstschrijver nodig. De vraag 
van het heembestuur kwam dus als 
geroepen.”

Je kon op de Hoge Vonder de 
Martinuskerk zien
Leo van Lieshout heeft in de loop 

van de jaren een enorm fotoarchief 
opgebouwd. “Naast mijn eigen fo-
toarchief heb ik ook veel foto's uit 
privé en andere archieven gekre-
gen”, geeft Leo van Lieshout aan. 
“Daar zitten heel bijzondere foto's 
bij. Zo is er bijvoorbeeld één, die bij 
de Hoge Vonderbrug is gemaakt. Je 
kon vanaf daar, vóór de bebouwing 
van de Hoef in de jaren dertig van 
de twintigste eeuw, nog zo naar de 
Martinuskerk kijken”. Richard de 
Visser vult Leo aan: “Het mooie is 
dat iedereen die deze foto bekijkt, 
toch meteen ziet waar die gemaakt 
is. Dus zelfs wat je nooit eerder ge-
zien hebt, herken je dan toch! Dat 
is precies wat het boek wil: herken-
ning van hoe Rooi vroeger was en 
wat daar nu nog van bewaard is 
gebleven! Mensen zullen, al blade-
rend, met elkaar over die foto’s gaan 
buurten, herinneringen ophalen en 
die met elkaar delen. De verhalen 
die dán loskomen, zijn allemaal aan-
vullingen op de tekst in het boek.”

Het is dit jaar zestig jaar geleden 
dat de heemkundige kring 'De 
Oude Vrijheid' werd opgericht. 
Om precies te zijn zag 'De Oude 
Vrijheid' op 13 oktober 1954 het 
levenslicht. Voor de vereniging een 
goede reden om een boek uit te 
geven. Leo van Lieshout en Richard 
de Visser  stelden het meer dan 
         driehonderd pagina's 
         dikke boek 'Sint-Oedenrode    
           100 jaar in beeld' samen. 

Aftellen naar Ondernemer van het 
Jaar verkiezing is begonnen

Nog een paar 
dagen en dan 
wordt duidelijk 
wie de nieuwe 
Ondernemer van 
het Jaar van Sint-
Oedenrode is 
geworden. Wie 

volgt Roel van der Zanden van VDZ 
Trading op? Is dat Dennis Ketelaars 
van Kemabo, Lambert Brouwers van 
Autoschade Lambert of Hennie van 
Osch van TVE reclameproducties.

Een bijna volle zaal zal getuige zijn 
van de uitreiking die op 15 novem-
ber vanaf 20.00 uur plaatsvindt. De 
prijs voor een kaartje komt uit op 69 
euro all-in (inclusief diner door De 
Beleving en Wollerich en drankjes). 
In het bedrag is ook een bijdrage 
opgenomen voor het goede doel. 
Dit jaar is dat Hospice Sint-Oeden-
rode.  Kaarten zijn te bestellen via 
info@rovjlions.nl, www.rovjlions.nl, 
Bart van Gerwen: 06-54310076 , 
Kees Weeder: 0413-479408 of bij 
DeMooiRooiKrant: Heuvel 17.  



Woensdag 12 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 13

Over de stad

Lezerspodium....

Nou wil ik toch even uit mijn slof 
schieten over die nieuwe naam 
voor de gemeente waar ik ben op-
gegroeid. Ik ben zelf al even weg, 
maar ik kom nog vaak genoeg te-
rug omdat mijn ouders er nog wo-
nen en omdat ik er nog een paar 
vrienden heb.

Alle jaren dat ik in Sint-Oedenrode 
gewoond heb, en alle keren dat ik 
ben teruggekomen, heb ik de plaats 
nooit als stad gezien. U wel? Ja, één 
keertje, toen ik als kind een toeris-
tische rondleiding kreeg waarbij de 
gids vertelde dat Rooi in vroeger 
dagen stadsrechten zijn aangebo-
den, rechten die het echter nooit 
heeft gebruikt.
Maar een stad? Nee. Ik heb inmid-
dels genoeg steden in binnen- en 
buitenland gezien, en ik woon nog 
altijd met plezier in de stad. Maar 
de charme van terugkeren waar ik 
ben opgegroeid is toch dat je bij het 
uitstappen van de bus je longen vol 
kunt zuigen met de geur van verse 
varkensmest.
Nee, zeggen de beleidsmakers, de 
nieuwe fusiegemeente is wel dege-
lijk een stad, want ze heeft 80.000 
inwoners. Poeh. Súdwest-Fryslân, 
met Sneek als hoofdplaats, heeft 
er iets meer. En nou is Sneek nog 
een van de Friese Elf Steden, maar 
mooi dat de beleidsmakers dáár het 
uit hun hoofd hebben gelaten om 

de hele gemeente tot stad te bom-
barderen.
Waarom zou dat in Noord-Brabant 
ineens wel moeten? Wat is er ’stads’ 
aan de Bobbenagelseweg of aan de 
Vlagheide? Sinds wanneer is er ook 
maar een spoortje van hoogbouw 
in een van de drie fusiegemeenten? 
Krijgt de nieuwe gemeente nu ook 
een treinstation? En een ringweg? 
Een stad die het zonder die infra-
structuur moet stellen telt stiekem 
niet mee, toch?
Als ik langs de Dommel fiets, 
doet die me in niets denken aan 
de Seine, de Theems, of zelfs de 
Nieuwe Maas. Het Stadhuisplein in 
Veghel lijkt in de verste verten niet 
op de Coolsingel of op het Neude in 
Utrecht. Een vergelijking tussen de 
Hoofdstraat in Schijndel en pak ’m 
beet de Kalverstraat in Amsterdam 
is te potsierlijk voor woorden. Toch 
lijkt het wel of Schijndel, Veghel en 
Sint-Oedenrode precies díé associ-
aties willen oproepen, door zichzelf 
een stad te noemen.
Waarom nou? De nieuwe gemeen-
te – ik heb níéts tegen de fusie zelf, 
laat dat duidelijk zijn – moet trots 
zijn op het dorpse karakter. En na-
tuurlijk blijven er straks Rooiena-
ren, Schijndelnaren en Veghelnaren 
bestaan. Maar die ontvangen wel 
briefpapier van de stad waarin ze 
ineens wonen.
Daar maak ik, als oud-inwoner, 

ernstig bezwaar tegen. De nieuwe 
fusiegemeente ís geen stad, maar 
vooral: moet geen stad willen zijn. 
En zéker niet ’omdat je met 80.000 
inwoners nou eenmaal een stad 
bent’ of omdat er van die 80.000 
mensen iets meer dan 2000 zijn die 
de naam hebben gekozen. Dat lij-
ken mij nou niet bepaald redenen 
waar visie achter steekt.
Meierijstad, ja. Ik hoopte dit stuk te 
kunnen tikken zonder de naam te 
noemen. Over de redenen voor dat 
’Meierij’: ik vrees dat het lied ’Bra-
bant’ van Guus Meeuwis over hon-
derd jaar niet meer in het collectieve 
geheugen zit.
Lieve oud-dorpsgenoten, en geach-
te beleidsmakers, die honderd jaar 
is wel de termijn waarmee u moet 
denken bij het kiezen van een nieu-
we gmeentenaam. Niet een naam 
die aansluit bij de nieuwste hit of bij 
een mislukte volksraadpleging.
Terug naar de tekentafel, en maak 
een naam die niet alleen historie 
heeft, maar ook toekomst.

Martijn Klerks is oud-inwoner van 
Boskant en Sint-Oedenrode, en 
oud-verslaggever voor deze krant. 
Hij woont sinds bijna twee jaar in 
Rotterdam, en werkt in de hoofd-
stad.

Martijn klerks
rotterdam

‘Onverkoopbaar’ Mariëndael
In een recent artikel in dit blad 
over mevrouw Janneke van Vugt, 
raadslid sinds 8 jaar van Hart voor 
Rooi, verzucht zij m.b.t. het Mar-
tinushuis: “als gemeente hadden 
wij de verbouwing niet voor elkaar 
gekregen. Wij hadden gewoonweg 
het geld er niet voor.”

Toen de gemeente omstreeks 1980 
het Martinushuis kocht van de pa-
rochie verkeerde het uit 1902 da-
terende pand in slechte staat. Ge-
durende de ongeveer 34 jaar dat 
de gemeente eigenares was, heeft 
zij nihil aan het pand gedaan. Had 
de gemeente wel reserveringen 
daarvoor gedaan, dan was er geld 
genoeg geweest, en had het Mar-
tinushuis niet verkocht hoeven te 
worden.

De voormelde verzuchting van me-
vrouw Van Vugt slaat dus nergens 
op. Haar partijgenote mevrouw 
Hendriks had in haar portefeuille 
als wethouder de verkoop van het 
Martinushuis, dus is die verzuch-
ting kennelijk bedoeld om het ei-
gen straatje schoon te vegen.
Behalve wegens voormeld geld-
gebrek is het Martinushuis ook 

verkocht om de schuld van de ge-
meente Rooi ad 1,2 miljoen euro 
terug te brengen naar de huidige 
schuld – die overbleef na de ver-
koop van het Martinushuis – ad 
600.000 euro. Mevrouw Hendriks 
voornoemd zei, dat zij de gemeen-
te netjes achter wilde laten. Waar-
schijnlijk met het oog daarop, heeft 
zij een oproep gedaan om sug-
gesties te doen om laatstgemelde 
schuld te verminderen. Over de 
aard van deze schuld weigerde zij 
echter iets mede te delen. Ik hoor 
er niets meer over, dus alle inge-
diende suggesties zullen wel een 
stille dood zijn gestorven. Wel-
licht omdat de voormelde restant-
schuld van Rooi niets voorstelt ver-
geleken met de schuld van Veghel 
zijnde ruim 150 miljoen euro.
Het Martinushuis is voorts ver-
kocht omdat Mariendael door de 
gemeente “onverkoopbaar” werd 
geacht. Dit omdat Mariendael in 
2012 verliesgevend was qua ho-
reca, door de ligging en door de 
open ruimte (in de kantine) die 
loopt tot het dak, met daaromheen 
vele kleine kamertjes. De gemeen-
telijke bouwcommissie, bestaande 
uit vorenstaande Rooienaren, had 

destijds niets te vertellen bij de ar-
chitect van Mariendael. Toen die 
commissie de architect vroeg naar 
die hal, zei hij dat de zangkoren 
van Rooi daar een goede akoes-
tiek aan zouden hebben. Er heeft 
echter nooit een koor in de kan-
tine ook maar een noot gezongen! 
Er zat aanvankelijk ook geen bar 
in het gebouw, maar dit heeft de 
commissie toch afgedwongen, om-
dat het gebouw anders niet exploi-
tabel was.

Ik heb het vorenstaande vernomen 
van een lid van de bouwcommissie, 
anders had ik deze gang van zaken 
niet geloofd. Tijdens de bouw is –
lijkt mij-  door de gemeente en de 
commissie te weinig toezicht daar-
op gehouden.

Als al het voormelde wel was ge-
schied, dan was Mariendael wel 
verkoopbaar geweest. Maar dat 
zou niet eens aan de orde zijn ge-
weest, want noch Mariendael noch 
het Martinushuis had verkocht 
hoeven worden.

mr. J.F.a. Van de wall
Verwestraat 34

De Bruidsfabriek
Nu verkoop rechtstreeks aan de bruiden. 
Alle bruiden kunnen wij voorzien van haar 
droomjurk!

Trendy, Romantisch, Klassiek en ook eigen 
ontwerp.

Wij maken uw droom werkelijkheid. Kijk, beleef 
en geniet van onze geweldige creaties. 
Ook voor de (schoon)moeder, getuigen en 
bruidsmeisjes hebben wij een prachtige collectie.
Tevens kunt u zien hoe wij de bruidsjurken 
produceren. U zult versteld staan!

Maak snel een vrijblijvende afspraak:
0492-371316

Willem de Haasstraat 5 GEMERT
www.bruidsfabriek.nl
www.ilmiocolore.com

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

'De oude Vrijheid' maakt 100 jaar rooise geschiedenis zichtbaar

Wat was waar, en wat is daar nu?

Ook Eerde is niet vergeten
Van Lieshout en De Visser hebben 
het boek zo samengesteld dat ieder-
een precies weet waar én wanneer 
de foto’s die in het boek staan, zijn 
gemaakt. De foto’s zijn geordend 
in de vorm van wandelingen die 
telkens vanaf de Markt vertrekken 
waarbij de straten waar het boek 
doorheen gaat, achtereenvolgens in 
beeld komen. “Maar eigenlijk kun 
je vanaf elke plaats in Rooi, Olland, 
Nijnsel of Boskant het boek open-
slaan. Want we hebben de héle ge-
meente in beeld gebracht. Oók het 
deel van Eerde dat tot de zestiger 
jaren van de vorige eeuw bij de ge-
meente Sint-Oedenrode hoorde, zijn 
we niet vergeten”, aldus de twee sa-
menstellers.

“Mensen zUllen, 
al BlaDerenD, Met 

elkaar oVer Die 
Foto’s Gaan 

BUUrten, 
HerinnerinGen 

oPHalen en Die Met 
elkaar Delen.”

Rooi had zeven molens
Bep van Lieshout-Happe, de over-
leden schoonzus van Leo,  was een 
kleindochter van een molenaar uit 
de Zaanstreek. Van haar opa kreeg 
Bep de belangstelling voor molens 

dan ook met de paplepel ingegeven. 
De zeven (!) molens die onze ge-
meente ooit rijk was, mochten in het 
boek dan ook niet ontbreken. Wilt 
u weten waar die molens stonden? 
Dan is het boek zeker een aanrader.

Oudste beeld van Rooi niet be-
schermd
Naast de molens speelt natuurlijk 
zeker ook de Knoptoren een belang-
rijke rol in de Rooise geschiedenis. 
Deze toren is het meest markante 
bouwwerk in Rooi, zowel voor de in-
woners als de passanten op de A50. 
In Eerschot is de toren dominant in 
het straatbeeld aanwezig. De heem-
kundevereniging heeft er daarom al 
jaren terug bij de gemeente op aan-
gedrongen de omgeving ervan aan 
te wijzen als ‘beschermd dorpsge-
zicht’. “Helaas is dit nog steeds niet 
gebeurd. Het mag toch niet gebeu-
ren dat deze prachtige locatie - mis-
schien wel het best bewaarde beeld 
van het oude Sint-Oedenrode wordt 
aangetast?! En dat geldt ook voor 
het open gebied aan de overkant 
van de Dommel.”, sluit Richard af en 
Leo knikt daarbij instemmend.

Boek bestellen
Wilt u het boek bestellen dan kan 
dat via de website van heemkundige 
kring 'De Oude Vrijheid'. Twijfelt u 
nog, vanaf eind deze week ligt bij 't 
Paperas een exemplaar ter inzage en 
is het vanaf 26 november te koop. 
www.oudevrijheid.nl, onder het 
kopje actualiteiten.
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Rois Praotje
Rois Praotje

column door: nico van de wetering   

Waar blijven Olland, Nijnsel 
en Boskant?
Meijerijstad wordt onze nieuwe gemeentenaam. Het zou mijn keus niet 
zijn maar als het eenmaal zo is moeten we dat respecteren en accepte-
ren. 

Nu zat ik zo te denken: Hoe zal het gaan met de naamsborden in de 
kerkdorpen en het centrum? Zou er zowel in Boskant, Olland, Nijnsel 
en centrum komen staan: Sint-Oedenrode, gemeente Meijerijstad? Dat 
zou inhouden dat onze kerkdorpen niet meer vernoemd worden op de 
naamsborden. Sint-Oedenrode is tenslotte Boskant, Olland, Nijnsel en 
het centrum. Met alles wat daarbij hoort. Ik denk laat ik eens met de 
gemeente bellen. Uiteindelijk kreeg ik burgemeester Maas aan de lijn. 
Hij nam de tijd en pleitte er voor dat de naamborden Nijnsel, Boskant en 
Olland blijven bestaan.
Naderhand dacht ik: dan staat er straks dus Olland gemeente Meijerij-
stad, Boskant gemeente Meijerijstad, Nijnsel gemeente Meijerijstad en 
wat is Sint-Oedenrode dan nog? Alleen het centrum? Horen de kerk-
dorpen dan niet meer bij Sint-Oedenrode? Wat gaat Pieter van de Kamp 
doen met zijn stichting ter promotie van onze woonplaats? Wordt dat 
nu Natuurlijk! Meijerijstad? Want Sint-Oedenrode zou dan alleen nog 
maar het centrum zijn. Sint-Oedenrode lijkt mij de verzamelnaam van 
het hele dorp (sorry, stad) inclusief de kerkdorpen.

Het meest logische zou zijn dat de namen van de kerkdorpen niet meer 
op de naamborden vernoemd worden en het meest juiste is om er overal 
Sint-Oedenrode van te maken. Het zal een hele kluif worden voor de 
afdeling communicatie. En denk maar zo: probeer te veraandere wè ge 
nie kunt acceptere, maar accepteer wè ge nie veraandere kunt.

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

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

zaterdag 15 november
 aanvang 21.30 uur

 Back in Time met:

Maxpoint Live
Hits uit de 60 

en 70er jaren 

28 november
Avond van ‘t Nederlandse lied

Meedoen? Geef je op bij de Ossekop.

Kleurrijke vogelshow druk bezocht

De traditie is inmiddels bekend. 
Ieder jaar rond deze tijd houdt de 
Rooise vogelvereniging een ten-
toonstelling in het clubhuis aan de 
Zwembadweg in Sint-Oedenrode. 
De meest prachtige vogels werden 
getoond. Een jury bepaalde uitein-
delijk de winnaars en er kon ook 
gekocht worden. 

Veel mensen kwamen dit weekend 
een kijkje nemen bij de jaarlijkse vo-
gelshow. Er zaten niet alleen  ver-
schillende ervaren deelnemers bij, 
maar ook enkele nieuwelingen. De 
vereniging is namelijk in trek. Steeds 
meer mensen zien vogels als een wel-
kome hobby. Het is dit jaar de derde 
keer dat vogelvereniging de Rooyse 

Vogelvreugd de 
tentoonste l l ing 
organiseert met 
de vogelvereni-

ging uit Schijndel.
“We hebben hier nu zo’n 300 vogels 
staan van verschillende vogelliefheb-
bers hier uit de regio’’, vertelt Iwan 
van der Heijden, voorzitter van de 
Rooyse Vogelvreugd. ‘’Alle vogels 
die hier nu zijn, worden gekeurd door 
officiële keurmeesters. Ze worden bij-
voorbeeld beoordeeld op houding, 
formaat, tekening enzovoorts. Er zijn 
standaard eisen voor van de NBVV.’’ 
Elke vogelsoort heeft zijn eigen 
groep. De maximale score voor een 
vogel is honderd punten, maar dat 
wordt nooit gehaald. ‘’Er is geen één 
vogel die perfect is’’, weet Iwan. 

De vogels, die op dinsdag binnen-
kwamen, werden op woensdag ge-
keurd en konden vanaf vrijdag door 
iedereen bewonderd worden. Ook 
de vrouw van Iwan, Anita Leemans, 
nam deel aan de competitie met een 

aantal vogels. Eén van haar vogels 
viel in de prijzen in de categorie ‘stel-
len’. ‘’Stellen houdt in dat de vogels 
een koppel vormen. Ze nemen dan 
een soort gemiddelde van alle twee 
de vogels en dat is dan de score die je 
krijgt’’, vertelt Anita. Ook een jeugd-
lid van de vereniging viel in de prij-
zen. Esther Kastelijns wist met haar 
vogel ook een prijs te bemachtigen.

Ook werd er een algemeen kam-
pioen aangewezen. ‘’De algemeen 
kampioen is de mooiste vogel van 
alle vogels die hier bij elkaar zijn ge-
bracht’’, zegt Iwan. ‘’Om die prijs te 
winnen moet je écht een hele unieke 
en perfecte vogel hebben.’’ De alge-
meen kampioen van deze show was 
de Driekleur Papegaaiamadine Wild-
kleur van Alphons van Boxmeer. Hij 
sleepte de hoogst haalbare prijs van 
de show binnen. 

Oud papier container 
Sint-Jorisgilde verplaatst
Vanwege de sluiting van de Boeren-
bondwinkel wordt de container voor 
de inzameling van oud papier vanaf 
19 november a.s. verplaatst naar het 
terrein van de voormalige garage 

Van de Warenburg; Boskantseweg 
22 -24.
U kunt uw oud papier brengen van 
9 – 12 uur op de derde zaterdag van 
iedere maand.

anita leemans, de partner van 
voorzitter iwan van der Heijden. 

 esther kastelijns is trots op haar inzending.  
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- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  volledig aan tafel 

geserveerd
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes

- 188 zitplaatsen
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein
-  dagelijks geopend 

vanaf 16.30 uur

NIEUW OPEN 
in "het Leeuwke" Nijnsel

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811, FB/Lounge8Sushi

Vmbo informatie-avond met Horizon workshops: 
woensdag  19 november 2014 van 19.00 - 21.00 uur 
Toekomstige vmbo-leerlingen kunnen kennis maken met onze 4 horizongebieden 
in de onderbouw: LifeStyle, TheaterFabriek, SportPlaza en TechnoWorld.

Groep 8 leerlingen en hun ouders kunnen op de volgende 
data een informatiegesprek krijgen over aanmelding voor 
het schooljaar 2015-2016:
dinsdag  25 november 2014 van 17.00 - 21.00 uur
woensdag  26 november 2014 van 13.30 - 16.00 uur
Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken van 17 t/m 21 november.

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Informatiegesprekken 
over aanmelding

vmbo 

info-avond

19 november 

2014

locatie Oude Bossche Baan

Start verkoop Parkwachters 
dinsdag 18 november 

De wijk Salderes in Best is in afronding. Het 
laatste nieuwbouwproject in deze wijk is Park-
wachters. In dit plan komen 61 koopwoningen 
en 36 huurappartementen. De koopwoningen 
zijn ideaal voor starters met een verkoopprijs 
vanaf circa € 169.000. Starters kunnen boven-
dien gebruik maken van de Starterslening die 
de  gemeente Best voor inwoners van Best 
voor dit project beschikbaar stelt. 

De verkoop start dinsdag 18 november van 
18.00 tot 20.00 uur in Ambacht eten & drin-
ken, Hoofdstraat 26 in Best. Belangstellenden 
kunnen dan vrijblijvend binnen lopen. Niet al-
leen voor informatie over de nieuwbouw wo-
ningen, maar ook voor  gratis en persoonlijk 
financieel advies van een onafhankelijk hypo-
theekadviseur over de aankoop van een eigen 
woning. Of zich laten adviseren over alles wat 
ze moeten weten over het aanvragen van een 
starterslening.

Chat 18 november live met Wooninc.
Voor alle belangstellenden die niet in de gele-
genheid zijn om naar de Ambacht te komen, 
stelt Wooninc. een live chatsessie beschikbaar. 
Geïnteresseerden kunnen al hun vragen vanuit 

thuis online aan medewerkers van Wooninc. 
stellen. Op 18 november tussen 18:00 en 
20:00 uur is de chat live te vinden op 
www.parkwachters.nl.

Uitgebreide verkoopbrochure 
nieuwbouw Parkwachters
De verkopende makelaars Ed Willems Ma-
kelaardij (0499 37 40 40) en Van den Berk & 
Kerkhof Makelaars en taxateurs (0499 37 55 
65) geven op 18 november een toelichting op 
de verschillende woningtypen in het plan Park-
wachters. En uiteraard ligt voor iedereen een 
uitgebreide verkoopbrochure klaar. Belangstel-
lenden kunnen de brochure ook downloaden 
via www.parkwachters.nl.

Ook huurappartementen in Parkwachters
Het merendeel van de woningen is gelegen 
aan het park. Dit gedeelte is vrij van doorgaand 
verkeer en wordt voorzien van speelvoorzienin-
gen voor kinderen. Naast de 61 koopwoningen 
worden er in Parkwachters ook 36 huurapparte-
menten gerealiseerd. De verhuur hiervan loopt  
via Wooninc. Belangstellenden hiervoor kunnen 
via www.wooninc.nl aanmelden. Zij worden dan 
circa 5 maanden voor oplevering geïnformeerd.

advertorial

Wintercheck Markgraaff en Van Acht 
groot succes

De jaarlijkse wintercheck - georganiseerd door 
Suzuki Markgraaff en Van Acht autoschade - 
was wederom een groot succes. Maar liefst 
107 auto zijn winterklaar gemaakt. Tijdens het 
wachten konden de eigenaren van de auto’s 
genieten van heerlijke lekkernijen. 

Joan Markgraaff: “De auto’s werden op 40 pun-
ten gecontroleerd, waaronder de bandenspan-
nen, accu, ruitenwissers en vloeistoffen. We heb-

ben alles netjes aangevuld en mensen gewezen 
op eventuele onveiligheden.” Bij de wintercheck 
werd ook naar de lak gekeken. Teun van Acht 
vertelt. “Het is ook belangrijk om voor de winter 
te controleren of de lak schade heeft. Als de lak 
beschadigd is, kan pekel roest veroorzaken. Door 
de kleine lakschades voor de winter te repare-
ren wordt dat voorkomen.” Beide ondernemers 
toonden zich dankbaar aan de vele bezoekers die 
een bezoek brachten aan het initiatief. 

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
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.
Zaterdag 29 november gesloten
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, 
garagedeuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, 
massage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
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.

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Pasfoto’s, NIEUW: de mogelijkheid 
van 2 officiële en 2 leuke pasfoto’s 
voor hetzelfde geld.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Yankee Candle geurkaarsen, diverse 
geuren
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Bloeiende, 
winterharde violen, 20 stuks € 4,99. 
Coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, 
laan en parkbomen. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Kopieer service voor overzetten van 
oud beeldmateriaal op DVD of Blu-
Ray o.a. van VHS en Super 8 films.
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Topp-model cadeau-artikelen 40 % 
korting op=op
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te Koop: VINTAGE CARAVAN COM-
PLEET, met mover, fietsenrek, boiler, 
luifel, vast bed, 2 gasflessen. info: 
0413-841668, 06-12565154
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Sint kadotip: kinderschorten, caps en 
rugzakjes met eigen naam. Prijzen 
vanaf € 6,50
(Foto) de Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147 
– E: info@fotodevakman.eu
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te koop Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Te huur/Te koop / info 06-55783935
Van Leeuwenhoekweg 14 te Schijndel
2 x kantoor van 120 m2 begane grond 
en/of 1e verdieping
Bedrijfshal 300 m2, met 2 kantoren, 
vrije hoogte 6,80 m krachtstroom, 
verwarming, Zeer aantrekkelijke huur.

   

Deze week weer een grote groep in de rubriek historische beelden. 
Ingezonden door een lezer van deze krant.
Wie herkent mensen op deze foto? Waar is deze foto gemaakt? We 
horen het graag.
Reacties mag u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen bij DeMooiRooiKrant. Heuvel 17, 
de koffie staat klaar.

Oplossing week 45

Pietje van Hoof, eigenaar 
van het busbedrijf
Mieke Berkvens

Dit is Piet v Hoof voor de 
garage in de Eerschot-
sestraat.
De vader van Dort v Hoof. 
Hein Bos

Piet van Hoof, mijn zus 
Mia Nooijen heeft er ge-
werkt
annie langenhuizen uit 
schijndel

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur 
op Campus Fioretti. Aantrekkelijke 
voorwaarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL,
Tevens actie dekbedovertrekken -50% 
korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4,kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Bij ‘T KRALENATELIER Borchmolen-
dijk 24a, zijn alle sieraden met (flinke) 
korting. Loop vrijblijvend even binnen, 
dus Tot Ziens.
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Sociale vaardigheidstraining voor kin-
deren en volwassenen in Rooi.
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies.
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tpt 16.30u. 
www.denhuisraad.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
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
vrijdag 31 oktober in Koniginnelaan, 
sleutel met Bic-sleutelhanger, info 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Gevonden:
hoek Borchmolendijk/Phillipusstraat: 
sleutel (vermoedelijk) van auto, info: 
DeMooiRooikrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Vermist: Tijgertjes kater(gecastreerd), 
heel lief en aanhankelijk, 1,5 jaar oud, 
zijn naam is Guus
in omgeving Sint-Oedenrode/Olland 
weggelopen Juliette 06-30442499
--------------------------------------
Verloren maandag 10 nov. bij de Emté 
zilveren damesring.
Tel. 473818
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl
of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.
--------------------------------------

Diversen

MEGAVLOOIENMARKT
16 nov. 220 kramen.
Tennishal Ehv. Noord.
Vijfkamplaan Eindhoven
9-16 uur. Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
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Antwoord

Omdat hij opgevouwen leeft,
weet hij niet wie hij is,
ademt in losse woorden
toonloos en onvolgroeid.

Voortdurend tast hij af
de buitenkant van zijn cocon,
luistert naar waar het kraakt
in zijn gepantserde bestaan.

Totdat het barsten gaat, er
een begin van licht ontstaat
waarin hij zich ontplooien kan.

Maar schielijk trekt hij zich terug
in lettergrepen schemer.
De vlinder in hem vlucht.

    Kees Hermis

Jubileumconcert Roois Kamerkoor: 
Drum, Dance with me!

Het Roois Kamerkoor bestaat veer-
tig jaar en dat wordt gevierd met 
een jubileumconcert op 22 en 23 
november in Cultureel Centrum 
Mariëndael in Sint-Oedenrode. In-
teractie  vormt de rode draad van 
dit jubileumjaar.

Voor het concert in november heeft 
het koor de bijzondere samenwer-
king gevonden met de percussie-
groep van de harmonie Nijnsel en 
een groep dansers van het Centrum 
voor de kunsten in Eindhoven. Pi-
anist Henk van Riel verleent  ook 
medewerking aan het concert. Hij 
is een goede bekende van het koor: 
de zangers werden meermalen door 
hem begeleid. Ook voor de dansers 
van CKE is Henk een vertrouwd fi-
guur. Al jarenlang verzorgt hij voor 
hen de muzikale ondersteuning. 
Het gehele project staat onder lei-
ding van dirigent Ton Slegers. Ton is 
de derde dirigent met wie het koor 
dit jaar samenwerkt. Nadat oprichter 

Ad van de Wetering het koor na 39 
jaar vaarwel moest zeggen vanwege 
gezondheidsredenen is er besloten 
de drie muzikale projecten van het 
jubileumjaar met drie verschillende 
dirigenten in te vullen. Ton Slegers is 
van jongs af gegrepen door muziek. 
Als dirigent heeft hij ruime ervaring 
opgedaan bij verschillende muziek-
gezelschappen. Het project Drum,  
Dance with me van het Roois Ka-
merkoor is bij hem in goede handen.

“Muziek raakt ons en daarmee wil-
len wij mensen raken”. Dat is de 
gezamenlijke drijfveer en de basis 
waarop de drie gezelschappen elkaar 
vonden. De samenwerking heeft ge-
leid tot een bijzonder project waarbij 
de disciplines zang, dans en percus-
sie elkaar versterken. Het bleek een 
inspirerende ervaring met elkaar te 
verkennen hoe de eigenheid van 
zang, dans en slagwerk een mooi 
uitgebalanceerd programma zou 
kunnen opleveren. Het koor zal uit 

verschillende periodes liederen ten 
gehore brengen die op de een of an-
dere manier een relatie hebben met 
dans, beweging, ritme. Koor en slag-
werk zijn ook samen te beluisteren in 
een aantal werken met verrassende 
arrangementen. De percussionisten 
brengen daarnaast afzonderlijk en-
kele ritmische, opzwepende werken. 
De dansers laten zich op hun beurt 
inspireren door de koorzang en pre-
senteren zich ook in een eigen stuk. 
De apotheose van het concert wordt 
zeker de samenwerking van zangers, 
dansers en slagwerkers in een majes-
tueus slotnummer.

In verband met het aantal te ver-
wachten bezoekers wordt het con-
cert twee keer gehouden: op 22 
november om 20.00 uur en op 23 
november om 15.00 uur. Plaatsen 
zijn te reserveren via 
www.rooiskamerkoor.nl of telefo-
nisch op 0413 470014. Daar is meer 
info te vinden over de prijzen.

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2013

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

Wij zoeken per direct

Verkoopmedewerk(st)er 
voor minimaal 24 uur

Van kandidaten voor deze functie verwachten wij o.a. 
- Representatief uiterlijk  
- Klantvriendelijkheid, goede commerciële eigenschappen, 
- Zelfstandigheid, flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden.
- Enige ervaring met groente en fruit is gewenst 

Wij bieden een leuke werkomgeving met afwisselend werk,
salaris conform cao–agf branche.

Heeft u interesse, mail dan uw sollicitatie naar: 
info@debeverfruit.nl 
U kunt ook in de winkel een sollicitatieformulier invullen.

De Bever 
  Groente en Fruit

De Bever Groente en Fruit
Boskantseweg 87
5492 VA  St Oedenrode www.debeverfruit.nl

PERSONEEL

NLdoet 2015: heel Nederland doet mee
Op 20 en 21 maart 
2015 steken vele 
maatschappelijk be-
trokken Nederlan-
ders de handen uit de 
mouwen tijdens NL-

doet. Dit is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Ben of ken 
je een maatschappelijke organisatie 
waar vrijwilligers nodig zijn voor een 
leuke klus of activiteit? Of heb je zin 
om samen met collega’s, vrienden of 

teamgenoten bij een organisatie aan 
de slag te gaan? Doe dan mee met 
NLdoet.

Vorig jaar staken er ruim 325.000 
vrijwilligers bij zo’n 8.600 klussen de 
handen uit de mouwen! Vanaf 3 no-
vember kunnen organisaties hun klus-
sen weer aanmelden en een financiële 
bijdrage aanvragen. Dit jaar voor het 
eerst digitaal! Er hoeven geen formu-
lieren meer uitgedraaid en opgestuurd 
worden. 

NLdoet is een initiatief van het Oranje 
Fonds.
Vrijwilligerswerk vormt het hart van 
sociale initiatieven. Daarom zet het 
Oranje Fonds met NLdoet de schijn-
werpers op vrijwillige inzet en steunt 
sociale initiatieven binnen het Konink-
rijk der Nederlanden. Dat doen ze met 
geld, kennis en contacten. Koning  
Willem-Alexander en Koningin Máxi-
ma zijn het beschermpaar van het 
Fonds. Het Oranje Fonds is een on-
afhankelijk fonds. Het geld komt o.a. 
van de Nationale Postcode Loterij, van 
De Lotto en uit giften en legaten. 

De rol van Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Welzijn De Meierij
Als intermediair van NLdoet zit Welzijn 
De Meierij startklaar om antwoord te 
geven op al uw vragen, wanneer u een 
klus wilt organiseren binnen de regio 
Sint-Oedenrode en Schijndel. Ook bie-
den wij u graag ondersteuning bij het in-
vullen van de gegevens op de website. 
Wij denken zo nodig ook met u mee bij 
de ontwikkeling van een leuke, uitda-
gende en zinvolle klus. Ook wanneer 
u op zoek bent naar een leuke klus om 
vrijwillig medewerking aan te verlenen, 
kunt u bij Welzijn De Meierij terecht.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, 
het laatste nieuws en tips en inspiratie 
voor een fantastische NLdoet-activiteit 
kun je terecht op www.nldoet.nl. Voor 
ondersteuning in uw omgeving kunt u 
beroep doen op de medewerkers van 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Welzijn 
De Meierij. Neem hiervoor contact op 
met M. Stegenga, telefoonnummer: 
073-5441400 of stuur een mail naar: 
m.stegenga@welzijndemeierij.nl

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

WIJ BOUWEN OOK AAN UW TOEKOMST

DIRECT
GEZOCHT

Systeembeheerder (m/v)

Content beheerder 
Webshop (m/v)

Verkoopmedewerker 
Vouwwagens & Voortenten (m/v)

Verkoopmedewerker Caravan- 
en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 40 uur

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures
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Linde Staals en Eline Broers winnen The Voice of Rooi

Linde Staals heeft zaterdagavond 
de tweede versie van The Voice of 
Rooi op haar naam geschreven. Zij 
imponeerde de jury met twee van 
haar nummers. Doorslaggevend 
was volgens de jury het tweede 
optreden van de avond waarbij 
Linde zichzelf met haar gitaar be-
geleidde. Bij de deelnemers onder 
de zeventien werd Eline Broers 
zondagmiddag de winnares.

Ging het tijdens de drie voorronden 
vooral om het opdoen van ervarin-
gen, nu was het erop of eronder. 
De deelnemers brachten elk twee 
nummers. Dat waren de liedjes 
waaraan ze tijdens de voorronden 
het beste gevoel aan over hebben 
gehouden. Bij die keuze werden 
zij door hun persoonlijke coaches 
Yvette van Gerwen en Maarten 
van den Bosch geadviseerd.

Professionele jury
Voor de beoordeling van de fi-
nale had de organisatie een pro-
fessionele jury ingevlogen. Za-
terdagavond bestond de jury uit 
niemand minder dan zangeres 
Inch, bekend van Maywood, Roel 
Jongenelen een professioneel pro-
ducer en Spencer Croes van de 
Singfactory. Ook  voor de jongere 
deelnemers hadden Maarten en 
Yvette een professionele jury we-
ten te strikken. Die bestond uit 

Marloes van Happen bekend van 
The Voice of de Wildeman en 
Stefan van de Voort, de drummer 
van coverband Hit It. Het laatste 
jurylid was Rosanne van Esch, be-
kend van de vertaling van enkele 
liedjes van K3 in gebarentaal.

Veel luister- en kijkplezier
Het niveau van de Rooise versie 
van The Voice was dit jaar op-

nieuw hoog. De jury had dan ook 
zeker geen gemakkelijke opgave. 
De kandidaten waren allemaal aan 
elkaar gewaagd en hadden zich 
daarnaast tijdens de voorronden 

van de afgelopen weken ook nog 
eens flink portie podiumervaring 
opgedaan. Presentatie, uitspraak, 
articulatie en alles wat bij een per-
fect optreden komt kijken hadden 
de kandidaten tijdens de voorron-
den tot in de puntjes verbeterd. Dat 
maakte de optredens van zowel de 
jeugd op zondagmiddag als bij de 
volwassenen op zaterdagavond tot 
een waar luister- en kijkgenoegen 
voor het massaal aanwezige pu-
bliek in Proeverij VanOuds.

Na de twee optredens was het 
voor de kandidaten en de door hen 
meegebrachte fans afwachten wat 
de uitslag zou worden. Zou de jury 
dat ene foutje hebben gehoord, 
was er genoeg interactie met het 
publiek? Voor de deelnemers aan 
The Voice misschien wel het lang-
ste halfuur van hun leven, daar 
konden DJ Remco en de Cover-
band Hit It niets aan veranderen.

Tweede plaats delen
Dat de muzikale kwaliteiten van de 
deelnemers dicht bij elkaar lagen 
bleek zaterdagavond wel toen de 
jury haar keuze voor winnares Lin-
de Staals bekend maakte. Bleek de 
voltallige jury na de eerste ronde 
unaniem van mening te zijn over 
wie de beste kandidaat was, na de 
tweede ronde was dat eveneens 
unaniem veranderd in het voordeel 

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
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Naam: Nienke van der Velden
Leeftijd: 22 jaar

Welke studie volg je en waar?
“Op dit moment ben ik bezig 
mijn bachelor International Ho-
tel Management aan de NHTV 
in Breda. Inmiddels ben ik be-
zig met afstuderen, woon ik in 
Amsterdam en loop ik stage bij 
het hoofdkantoor van Accor Ho-
tels op de afdeling Sales Meeting 
& Events. Hiernaast houd ik me 
ook bezig met het schrijven van 
mijn thesis.” 

Wat vind je leuk aan de studie?
“Het leuke aan mijn studie vind 
ik dat het een Engelstalige, brede 
en internationaal georiënteerde 
managementopleiding is. De op-
leiding bestaat uit een combinatie 
van verschillende talen (voor mij 
Engels, Duits en Spaans) en de 
zogenoemde hoofdvakken die uit-
eenlopen van wijncurssen tot stra-
tegisch management en operatio-
neel management tot accounting/
finance. Daarnaast zijn de buiten-
landse stages voor mij ook zeker 
een pluspunt aan de studie. In-
middels heb ik al stage gelopen in 
Barcelona en Nieuw Zeeland, maar 
een afstudeerstage in Nederland is 
ook zeker een toegevoegde waar-
de. Accor Hotels is namelijk markt-
leider in Europa met tienduizenden 
medewerkers en 3600 hotels over 
de hele wereld. Dus er valt daar 
heel erg veel te leren!”

Wat vind je minder leuk aan de 
studie?
“Het geen wat ik juist een plus 
vind aan mijn opleiding - breed 
en internationaal georiënteerd 
- heeft ook een mindere kant. 

Aangezien er zo veel verschil-
lende afdelingen zijn waarbinnen 
je werkzaam kunt zijn vind ik het 
op het moment lastig te kiezen 
waar ik me op wil gaan richten. 
Al is het eigenlijk meer een luxe 
probleem.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Waar ik mezelf precies zie na 
mijn afstuderen kan ik nu nog 
moeilijk zeggen. Een ding is zeker 
en dat is dat ik graag nog veel van 
de wereld wil zien en sluit daar-
om werken in het buitenland ook 
niet uit. Wel weet ik zeker dat ik 
in de hotellerie wil gaan werken, 
want hier ligt mijn passie. Door 
mijn stages en buitenlandse erva-
ringen krijg ik de kans mijn eigen 
netwerk flink uit te breiden, waar-
door ik veel mensen leer kennen 
binnen de hotelwereld en daar-
buiten. Dus wie weet wat er op 
mijn pad komt!”

Aan wie geef je het stukje door?
“Het stokje wil ik graag door ge-
ven aan Lotte van Uittert. Deze 
creatieveling heeft  voor haar stu-
die al in vele steden in Nederland 
en België gewoond. Het blijkt 
dat ze nu dan toch eindelijk haar 
plekje heeft gevonden, wat hier 
de reden voor is zal ze jullie vol-
gende week vertellen.” 

voor Linde. Janne van de Wetering 
werd tweede, Nadia van Aalst der-
de en Joan Mutsaars eindigde als 
vierde. Dat de kwaliteiten van de 
deelnemers ook zondag dicht bij 
elkaar lag werd duidelijk toen niet 
eerst de nummer drie bekend werd 
gemaakt, maar gelijk Eline als win-
nares werd aangewezen. De kwa-
liteiten van zowel Diana Alkemade 
als van June Jansen waren beiden 
goed voor een gedeelde tweede 
plaats.

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

eline Broers linde staals
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(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 

Vergadering voorbereidingscommissie op 
18 november 2014
In de openbare vergadering van de 
voorbereidingscommissie van dinsdag 
18 november 2014, aanvang 20.00 uur 
komt het volgende onderwerp aan de 
orde:

A. Voorstel
•  Voorstel tot vaststelling van het her-

indelingsontwerp van de gemeenten 
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. Er 
wordt géén technisch beraad gehouden.

Over het geagendeerde onderwerp is 
spreekrecht mogelijk. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 
uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Herindelingsontwerp aangeboden aan de 
gemeenteraden

De gemeenteraden van de drie ge-
meenten beslissen op 27 november 
over het herindelingsontwerp met 
daarin de nieuwe gemeentegrenzen 
en de nieuwe gemeentenaam: Meierij-
stad. Het herindelingsontwerp ligt ver-
volgens acht weken ter inzage (van 5 
december tot en met 29 januari) zodat 
er de gelegenheid is om zienswijzen in 
te brengen. Daarna moeten provincie 
en rijk nog groen licht geven. In maart 
volgend jaar beslissen de gemeentera-
den definitief over het herindelingsont-
werp.
Het raadsvoorstel, herindelingsont-
werp en bijlagenboek kunt u vinden via 
de website van uw gemeente of op de 
website www.fusiessv.nl.

Onderdeel van het herindelingsont-
werp is het visiedocument. In dit docu-
ment is te lezen hoe de toekomstige ge-
meente er in sociaal-maatschappelijk, 
economisch, ruimtelijk en bestuurlijk 
opzicht uit moet gaan zien. Het visiedo-
cument is tot stand gekomen via onder 
meer rondetafelgesprekken met inwo-
ners, bedrijven en instellingen van de 
drie gemeenten. 

De gemeenten Schijndel,
Sint-Oedenrode en Veghel hebben geko-
zen voor herindeling omdat hierdoor een 
sterke gemeente ontstaat die een kwa-
litatief goede en krachtige dienstverle-
ning kan bieden aan burgers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Een 
gemeente ook die voorbereid is op een 
toekomst waarin steeds meer taken bij 
de gemeentelijke overheid worden neer-
gelegd. En een gemeente die een sterke 
rol kan gaan spelen in de regio Noord-
oost-Brabant, in AgriFood Capital. 

Het herindelingsontwerp is een belang-
rijk document dat moet voldoen aan de 
wet Arhi (wet Algemene regels herinde-
ling). In het herindelingsontwerp wor-
den de kenmerken van de huidige drie 
gemeenten beschreven. Vervolgens 
wordt ingegaan op het waarom van een 
herindeling. Daarbij komen onder meer 
de democratische legitimiteit, de pro-
fessionaliteit van de ambtelijke organi-
satie en het financiële toekomstbeeld 
aan bod. In juni al constateerde de 
provincie Noord-Brabant dat de finan-
ciële posities van de afzonderlijke ge-
meenten voldoende basis zijn  voor een 
financieel gezonde, nieuwe gemeente.

Inzameling oud papier
Zaterdag 15 november
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Sint-Joris gilde; LET OP GEWIJZIGDE 
LOCATIE! container op het terrein van 
voormalige garage Van de Warenburg; 
Boskantseweg 22 – 24; schuin tegen-
over de Boerenbond van 09.00 tot 
12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-
nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint 
Franciscusschool; container bij school 
van 10.00 tot 12.00 uur;

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Chemokar op zaterdag 15 november

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen:
•  10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smits-

straat bij de kerk in Olland
•  11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de 

kerk in Boskant
•  12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van 

de Beckart in Nijnsel
•  13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein 

voor het gemeentehuis
•  14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein 

voor sporthal Kienehoef
•  15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij 

de kerk in Eerschot
Is de chemokar niet op de afgesproken 
tijd aanwezig? Neem dan uw afval mee 
naar huis en neem op de eerstvolgende 
werkdag contact op met de gemeente. 
Er kunnen zich altijd onvoorziene om-
standigheden voordoen, waardoor de 
chemokar niet op de afgesproken tijd 
komt.

Bekendmaking Verordeningen
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Sint-Oedenrode 
maakt bekend dat de gemeenteraad op 
30 oktober 2014
•  de Verordening maatschappelijke on-

dersteuning Sint-Oedenrode 2015, 
het Beleidsplan Wmo 2015-2016,

•  de Verordening jeugdhulp gemeente 
Sint-Oedenrode 2015 en het Be-
leidsplan Jeugdhulp Gemeente 

Sint-Oedenrode 2015 – 2018 heeft 
vastgesteld.

De twee verordeningen treden beide 
per 1 januari 2015 in werking en lig-
gen met ingang van 13 november 2014 
gedurende 6 weken ter inzage op het 
publieksplein in het gemeentehuis. Het 
publieksplein is iedere werkdag ge-
opend van 9.00 tot 12.30 uur.

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
Hoogstraat 10 5492 VW 28-10-2014 Kappen 1 berk
Venkel 2  5491 KZ 27-10-2014 Kappen 1 boom
Ollandseweg 169 5491 XB 29-10-2014 Kappen 1 wilg
Ollandseweg 101 5491 GR 03-11-2014 Plaatsen tijdelijke woonunit
Lieshoutseweg 78 5491 RR 30-10-2014 Bouwen schuilvoorziening 
     voor dieren
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Spierkesweg 9 5491 RJ Zes weken Omzetten bedrijfswoning 
     naar plattelandswoning
Laan van   5492 GC Zes weken Plaatsen erfafscheiding
Mariëndael 70 
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Hoek Anjerlaan –  ------ 4-11-2014 Kappen 3 kastanjebomen, met herplant
Azaleastraat 
Componistenlaan  ------ 4-11-2014 Kappen 1 eik
thv nr 91  
Boxtelseweg ong. ------ 4-11-2014 Kappen 3 eiken
Zwembadweg ong. ------ 4-11-2014 Kappen 1 eik
Landingsweg 1 5492 TC 6-11-2014 Kappen 1 eik, met herplant

Hierop is procedure 1 van toepassing 
 
Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 49 5492 VV   Oprichten van buxuskwekerij
Vernhout 4 5492 VN   Veranderen van vormboomkwekerij
Rijtvenweg 5 5491 PJ   Veranderen van kwekerij
Kievitsbult 1 5491 AM   Veranderen van 
     melkrundveehouderij
Weievenseweg 8 5491 RG   Veranderen van 
     melkrundveehouderij
Slophoosweg 11 5491 XR   Plaatsen van propaantank
Pieter Christiaan- 5491 JN   Veranderen van supermarkt
straat 11 
Vresselseweg 54a 5491 PD   Veranderen van  rundveehouderij

Vergunningen

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• zwarte bril
• gehoorapparaat
• identiteitspapieren
• pieper

Gevonden voorwerpen
Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Henny van Bakel

Betrokken, 
klantvriendelijk, 
groen….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Iedere sportvereniging, groot of 
klein kan wel eens wat extra’s ge-
bruiken. Hierbij kun je denken aan 
een opknapbeurt voor trainings-
velden, een betere toegankelijk-
heid voor minder valide sporters 
of andere sportprojecten. 

De Karavaan maakt het mogelijk 
om geld in te zamelen voor projec-
ten van de eigen club. Wat is De 
Karavaan? Sportverenigingen leve-
ren plezier op voor jong en oud en 
vormen de basis voor topsporters. 
De Karavaan wil heel Brabant let-
terlijk in beweging krijgen om de 
verenigingen als basis extra te on-

dersteunen. De Brabantse topspor-
ters en de provincie Noord-Brabant 
willen aan iedereen laten zien hoe 
actieve en hoe belangrijk sport-
verenigingen zijn. Want zonder 
sportvereniging geen kampioenen. 
De Karavaan is een initiatief van 
CDA-gedeputeerde Brigitte van 
Haaften dat in de Provinciale Staten 
van harte werd ondersteund. CDA 
Rooi is minstens even enthousiast 
over dit initiatief, vandaar dit arti-
kel. Wanneer start De Karavaan? 
De Karavaan start op 9 november 
in het provinciehuis met de lance-
ring van een nieuwe website, De 
Karavaan. Hier zijn de spelregels te 
vinden waaraan projecten moeten 
voldoen en kunnen sportprojecten 
worden aangemeld. De Karavaan 
finisht in het voorjaar 2015 met 
een groot (en gratis) evenement 
dat in één dag door heel Brabant 
trekt. De Karavaan passeert op die 

dag verschillende Brabantse top-
sportlocaties. Daarbij gaan leden, 
familie, vrienden, kinderen en ook 
andere belangstellenden samen 
met de topsporters van Team Bra-
bant Sport zeven sportieve uitda-
gingen aan. Zo zamelen zij geld in 
voor projecten die lokale verenigin-
gen hebben ingediend. Een mooie 
kans voor sportverenigingen, om 
geld bij elkaar te krijgen voor za-
ken die al lang op het verlanglijstje 
staan! Kortom: Rooise sportvereni-
gingen, heb je een sportief project 
voor jouw sportvereniging? 
Meld je vanaf 9 november aan bij 
De Karavaan. CDA Rooi wenst alle 
sportverenigingen veel succes met 
het realiseren van hun sportproject!

Fractie cDa rooi
www.cda.sint-oedenrode.nl

Sportclubs Rooi: nieuw scorebord 
nodig? Nieuwe ballen, nieuwe netten? 

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en verleen-
de vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan comité Intocht Sint-Nicolaas 

Nijnsel voor het houden van een met 
muziek begeleide intocht van Sint 
Nicolaas op 23 november 2014 in 
Nijnsel. De vergunning geldt ook voor 
de jaren 2015-2018.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Melding naar aanleiding van een 
meerjarenvergunning
•  Van de stichting Kinderboerderij voor 

het houden van een lampionnenop-
tocht op 13 december 2014 van 17.00 
uur tot 20.30 uur in het park Kienehoef 
te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de Sinterklaasintocht 

zullen op 16 november 2014 tussen 
12.00 en 17.00 uur de volgende we-
gen afgesloten zijn voor het verkeer: 
Borchmolendijk, Markt en de Heuvel te 
Sint-Oedenrode.

Evenementen

• Promotie: in DeMooirooikrant 

 op Internet: www.demooirookrant, www.mooirooi.nl

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

• Maak kans op gratis bedrijfspromotie� lm t.w.v. 1800 euro 

MEER INFORMATIE? Bel: 0413-479322 of mail: redactie@demooirooikrant.nl 
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Presenteer uw onderneming in de exclusieve 
Bedrijvengids Sint-Oedenrode 2015-2016

‘Samen maken we de speelplaats basisschool Dommelrode’
Woensdag 29 oktober is het ont-
werp voor de herinrichting van de 
speelplaats van basisschool Dom-
melrode aan de Kasteellaan officieel 
bekend gemaakt.

In drie elkaar opvolgende presenta-
ties zijn de speelplaatsplannen ge-
presenteerd aan: 
-  De kinderen van groep 1 t/m 4, 

waar juffrouw Marian op een 
beeldende en begrijpelijke wijze 
de kinderen meenam in de plan-
nen voor de nieuwe speelplaats. 

-  De kinderen van groep 5 t/m 8 die 
hun zelf ingebrachte ideeën te-
rugzagen in het plan (behalve het 
zwembad). Tijdens het vragen-
rondje kwamen er uit deze groep 
nog enthousiaste ideeën voor 
o.a. een schoenenborstel naast 
de ingang om de school schoon 
te houden en de kinderen brach-
ten(?) nog meer mogelijkheden 
om te helpen geld in te zamelen. 

-  De ouder(s)/verzorger(s), opa’s 
en oma’s die speciaal naar school 
gekomen waren om als een van 
de eerste het ontwerp te bekij-
ken en te luisteren. Rinus van der 
Heijden, de ontwerper heeft uit-
leg gegeven bij het plan. Tevens 
kregen de ouder(s), verzorger(s), 
opa’s en oma’s de vraag om straks 
bij de uitvoering de handen uit de 
mouwen te steken.

Basisschool Dommelrode, met de 
ligging nabij kasteel Henkenshage, 
wil graag de kinderen meer en be-
tere speelmogelijkheden bieden. 

Nieuwe veiligheidseisen maken het 
noodzakelijk de speelplaats te reno-
veren. Daarnaast hebben de jongste 
kinderen en de kinderen van kinder-
opvang De Verbinding eigenlijk een 
heel saaie speelplek. Ook de oudere 
kinderen verdienen een meer uit-
dagender speelplek. Verder maken 
nieuwe inzichten van sport, spel en 
natuureducatie bij opvoeding het 
wenselijk de speelplaats te verande-
ren in een plek met meer groen en 
spelaanleidingen.

Samen met De Verbinding, de kin-
deren, leerlingenraad, leerkrachten 
en de ouderraad van basisschool 
Dommelrode is de afgelopen maan-
den hard gewerkt aan het inventari-
seren van de wensen voor een aan-
trekkelijke speelplaats; meer groen 
en minder steen, meer fantasie en 
bewegen door spelaanleidingen en 
meer leren omgaan met en spelen 
in de natuur.

Uiteindelijk heeft de werkgroep, 
met leden vanuit de ouderraad 
en het team samen met Rinus vd 
Heijden, het herinrichtingsplan op-
gesteld wat o.a. bestaat uit: veili-
gere ingang maken vanuit de Kas-
teellaan, het bij elkaar brengen van 
fietsenstallingen aan de randen van 
het schoolplein, het maken van een 
veilige speelzone voor Sport & Spel, 
het maken van een buitenpodium, 
tribune en een grote speelcom-
binatie die is geïnspireerd op het 
kasteel Henkeshage, voor de jon-
gere kinderen het maken van een 

veilige speelvlonder met binnenin 
enkele zandbakken, een speelhuisje 
en andere leuke spelaanleidingen, 
een kinder-racebaan met binnenin 
een paar speeltoestellen, een strook 
langs de school voor natuurlessen 
en een aparte plek om buitenlessen 
in een rustige omgeving te kunnen 
geven. Het plan wordt zeer bin-
nenkort op een buitenpaneel ge-
projecteerd en is in een presentatie-

boekje uitgewerkt. (op te vragen via 
ouderraad@bsdommelrode.nl).  Na-
tuurlijk willen ze het plan zo maxi-
maal mogelijk realiseren. Daarom 
vraagt de organisatie belangstellen-
den bij te dragen aan de realisatie. 
U leert nieuwe mensen kennen en 
bedrijven krijgen waardering voor 
hun inzet als maatschappelijk ver-
antwoord ondernemer. En….. het 
is voor onze kinderen dus de toe-

komst.
Uw bijdrage kan op verschillende 
manieren: handen uit de mouwen, 
levering van arbeid, materieel of 
materialen, doneren van financi-
ele middelen en ondersteunen van 
de kinderacties. De uitvoering is 
gepland vanaf januari 2015. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met 
ouderraad@bsdommelrode.nl



Woensdag 12 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe22 

12 november                    
Alpha-cursus, 18.00 uur                               
parochiezaal Eerschot   

13 november                   
Ziekenbezoekgroep Martinus-C

14 november                   
Pastorale Raad,  20.00 uur

15 november                   
Vormselviering Son en Breugel                
Genovevakerk, 18.30 uur

16 november                    
Vormselviering Centrum
Martinuskerk-C, 09.30 uur

17 november                    
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael, 13.30 – 17.00 uur

21 november                    
Alpha-cursus, 18.30 uur
uitstapje tienergroep

22 november                    
Alpha-cursus, 10.00-15.30 uur

23 november                    
Orgelconcert Wouter van der Wilt, 
Martinuskerk-C, 15.00-17.00 uur

24 november                    
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel. 13.45 uur – 14.30 uur
Bijeenkomst dekenaat, 
14.00 – 17.00 uur

25 november                    
Bijeenkomst parochiebestuur,
20.30-22.30 uur
Bijeenkomst doopvoorbereiding

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 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

Pastoraal team:
Pastoor Vincent Blom,
vblom@heiligeodaparochie.nl
Pater Pushparaj,
frpushparajvpet@yahoo.com
Pastor Paul Rens,
prens@heiligeodaparochie.nl
Diaken Wilchard Cooijmans
wcooijmans@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

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

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

Een goed voorbeeld brengt veel goeds voort, maar een 
slecht voorbeeld brengt veel kwaad voort.

Paus Franciscus

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

Het gaat om je leven!
Als je gedoopt (en gevormd) bent, 
ontvang je Gods genade, zonder 
einde. God de Vader tilt je uit boven 
jezelf, als je Hem in je leven binnen-
laat. Door de band met Jezus, die je 
krijgt door de Doop en het Vormsel, 
roept Jezus je tegelijk op tot ‘dienst-
werk’. Je wordt namelijk juist geluk-
kig wanneer je anderen dient. 

Sommigen van ons ontvangen de wij-
ding. Zij dienen Jezus, door als herders 
voor de schapen van de Kerk te zor-
gen. De meesten van ons zijn scha-
pen, of met een kerkelijk woord ‘le-
ken’. Wij worden geroepen om, zoals 
we dat zeggen ‘in de wereld’ te zijn. 
Bezield met de geest van het Evange-
lie, als zuurdesem, dragen we bij tot 
het heiligen van de wereld. Onze taak 
is het de wereld de kleur en geur van 
Jezus te geven; heilzaam en gericht 
op het geluk van alle mensen. Door 
ons eigen doen en laten in ons gezin, 
de maatschappij, economie, cultuur 
en politiek kunnen we tegenwoordig 
echt het verschil maken.
Mooi in dit verband vind ik de op-
richting van de Nederlandse tak 
van ‘Catholic Voices’. Jonge leken 
worden toegerust om de katholieke 
stem in het publieke debat te kun-
nen zijn. Als geen ander kunnen zij 
aansluiten bij dit debat.
Onze vormelingen staan klaar om in 
de wereld hun bijdrage te gaan leve-
ren. Zondag worden zij gevormd, en 
ontvangen zij de heilige Geest om 
hen bij deze taak te helpen. Het gaat 

om hun leven, hun hele leven. Laten 
we voor hen bidden, opdat ook zij 
het verschil kunnen gaan maken.

Manon van den Broek

Viering van het 
Vormsel
44 tieners uit Sint-Oedenrode, 
Nijnsel, Olland, Boskant, Son en 
Breugel zijn vanaf september be-
zig met de voorbereiding op het 
Vormsel. Aanstaand weekend zul-
len zij dan gevormd worden door 
Vicaris-generaal R. van den Hout.

Zaterdag 15 november om 17.00 
uur worden de acht tieners uit 
Son en Breugel gevormd in de Sint 
Genovevakerk in Breugel. 
Zondag 16 november om 9.30 
uur worden de 36 tieners uit Sint-
Oedenrode, Nijnsel, Olland en 
Boskant gevormd in de kerk van de 
Heilige Martinus van Tours in Sint-
Oedenrode. 
U bent allen uitgenodigd in deze 
vieringen, om samen te zingen en 
bidden om de Geest voor deze jon-
gens en meisjes. Van harte welkom!

werkgroep Vormsel H. oda

Liturgische agenda 
16 – 22 november 2014
16 november:  
33e zondag door het jaar
Schriftlezingen van de zondag
Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31: 
De sterke vrouw is de verpersoonlij-
king van de Wijsheid zelf. 
Psalm 128, 1-5: 
‘Gelukkig die godvrezend zijt, de 
weg des Heren gaat.’
1 Tessalonisenzen 5, 1-6: 
Leef als kinderen van het licht, tegen 
het moment dat de Heer komt, ook 
al komt Hij als een dief in de nacht.
Matteus 25, 14-30: 
De Heer vertrouwt zijn bezit toe aan 

ieder volgens zijn bekwaamheid. 

17 november:  
H. Elisabeth van Hongarije

18 november:  
Kerkwijding Basilieken Petrus en 
Paulus

21 november:  
Opdracht van de H. Maagd Maria

22 november:  
H. Cecilia, maagd en martelares, pa-
trones van kerkkoren en kerkmusici
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Een verrassend bezoek aan Rome

Zoals u op de voorpagina kon lezen 
heeft pastor Paul Rens een bezoek 
gebracht aan de Paus in Rome. Hier 
volgt een verslag over zijn bijzon-
dere belevenis. 

“Onlangs, op dinsdag 28 okt., 
durfde ik het aan om naar Rome te 
vliegen, waar ik niet wist wat mij te 
wachten stond. Wel had ik een brief 
gekregen van de Nuntiatuur uit Den 
Haag of ik mij op vrijdagmorgen 31 
okt. om half 7 ’s morgens wilde mel-
den bij het Vaticaan. Wij logeerden 
bij zusters, dichtbij het Vaticaan. Ik 
toog op die vrijdagmorgen naar het 
St. Pietersplein waar ik aan de Zwit-
serse garde de brief toonde. Er stond 
een groepje reeds te wachten (paro-
chianen van een parochie uit Rome, 
een groepje zusters, twee bisschop-
pen en een achttal priesters). Ze 
kwamen uit de hele wereld. Na drie 
controleposten gepasseerd te heb-
ben, stonden we voor de kapel van 
Santa Marta. Dat is het huis waar 

de huidige Paus woont. De gelovi-
gen werden naar de kapel geleid en 
wij, bisschoppen en priesters, naar 
een zijzaal. Daar bekleedden we ons 
met de liturgische kleding en even 
later gingen ook wij naar de kapel, 
waar precies om 7.00u. de Paus uit 
de sacristie kwam om met ons in 
concelebratie de mis te vieren. Na 
afloop kwam de Paus even later in 
zijn witte kleding uit de sacristie ge-
lopen en ging halfweg de kapel op 
een stoel zitten, in alle eenvoud en 
bescheidenheid.
Even later werden wij uitgenodigd 
om terug te gaan naar de zijzaal 
om ons te ontdoen van de liturgi-
sche kleding. We gingen terug naar 
de hal, vóór de kapel, waar de Paus 
inmiddels ons stond op te wachten. 
Een voor een mochten wij hem be-
groeten en een kort onderhoud heb-
ben. Omdat ik dit reeds vermoed 
had, had ik thuis een brief aan hem 
geschreven in het Italiaans, ingeval 
ik hem alleen een hand kon geven. 

Maar ieder kreeg voldoende tijd om 
even met hem te spreken en in dat 
onderhoud heb ik hem de groeten 
overgebracht aan u allen. Ik over-
handigde hem ook mijn brief en op 
het einde zei hij mij: U moet alle pa-
rochianen van de H. Odaparochie 
van mij groeten en dat doe ik dus bij 
dezen. Tijdens ons gesprek hoorde ik 
dat er foto’s gemaakt werden, die ik 
’s middags in het Vaticaan kon op-
halen. 
Op zondag 2 november ging ik 
mee vóór samen met Rector Tie-
men Brouwer O.P. in de kerk van de 
Friezen waar wij Allerzielen hebben 
gevierd en gebeden hebben voor al 
onze dierbare overledenen. Op het 
einde van die viering wachtte mij 
een tweede verrassing. Omdat ik in 
het verleden daar was voorgegaan, 
sprak de Rector mij toe. ‘We had-
den je vorig jaar verwacht maar toen 
lukte het niet vanwege je hartklach-
ten. Gelukkig is het nu wel gelukt. 
Je hebt deze week een persoonlijke 
ontmoeting met Paus Franciscus 
mogen hebben en wij willen jou nu 
nog graag een cadeau aanbieden 
n.a.v. je 40-jarig priesterfeest waar-
toe we nu pas de gelegenheid heb-
ben.’ De kerk zat vol Nederlandse 
pelgrims. Hij overhandigde mij een 
ingelijste Pauselijke zegen. Er werd 
eensklaps gezongen en geklapt. 
U kunt het nog zien als u over een 
computer beschikt en www.Friezen-
kerk.nl aanklikt. Om nooit te verge-
ten.
Ik ben met mijn vrienden afgelopen 
woensdag, met een dankbaar hart 
huiswaarts gekeerd, dat kunt u be-
grijpen. Een hartelijke groet voor u 
allen!”

Pastor Paul rens   

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Donderdag 13 november
18.30 uur: Eucharistieviering, aan-
sluitend stille aanbidding
Vrijdag 14 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 15 november
17.00 uur: Eucharistieviering,
Vormselviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Ben Swinkels
Zondag 16 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. 
Kinderwoorddienst.
intentie: Liza Teunissen-Feijen, Cato 
van den Boogaard, Gijsje Beelen-
van de Laar, Nico Koopman, Johan-
na van Oirschot-van Lieshout, Thea 
Vos-Dikker en overleden familiele-
den Vos.
Dinsdag 18 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 20 november
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 15 november 18.30 uur: 
Eucharistieviering mmv Goede Her-
derkoor. Intenties: Mariëlla Foolen 
– de Brouwer, Overleden ouders 
Kapteijns – van Heesch en Sjaak van 
der Kallen, Jan Aarts en overleden 
familieleden, Jan van de Wijdeven, 
Jan van der Heijden, Harrie van den 
Oever en overleden familieleden.
Zondag  16 november 9.30 uur: 
Vormselviering. 
Intenties:  Jan Lodewijcks en Dora 
Lodewijcks, Sjaantje van Nostrum – 
Rovers, Wies van de Wijdeven – van 
den Einden, Gijs van den Boogaard, 
Rogier Coolen, Opa Wim Aben en 
Opa Jan van de Laar, Henriëtte van 
Zutphen – van Son, Jan en Doortje 
Steenbakkers – van Berkel, Brigitte 
van de Laar – van den Broek, Christ 
van Oorschodt, Joop de Ruijter, 
Opa Jan Vogels, Opa van den Berk, 
Jan en Jaantje van Asseldonk – La-
tijnhouwers, Martien van den Big-
gelaar, Opa Gerrit Roijakkers, Opa 
Wim en Oma Corry Schoo, Opa 
Martien van Kessel, Oma Marijke 
Laenen.     
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. In-
tenties: Wim Passier vanwege zijn 
verjaardag.
Vincent Verberk.   
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 12.30 uur: Eerste Hei-
lige Communie les 3 groep A in 
zaaltje Goede Herder.
Woensdag 14.15 uur: Eerste Heili-
ge Communie les 3 groep B in zaal-
tje Goede Herder. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 15 november  17.30u
Eucharistie met kerkkoor.

Intenties: Sjef Hagelaars, Hanneke 
Hagelaars-v.d. Kerkhof, overleden 
ouders Van Rooij-Verhagen en 

zoon Marinus 

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN

Zondag 16 november, Dienst in 
Son, 10.00 uur, Predikant Ds. G. 
Baerends

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zaterdag 15 nov. om 13.30u.
Huwelijksviering van Paul Schepens 
en Marloes de Haas.
Zondag 16 nov. om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties:
Ad Verhagen, Jans v.d. Meerakker, 
Dina Raaijmakers- van Berlo, 
Martin Tacken, Anne-Marie v.d. 
Boomen- v.d. Elsen.  

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 12 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 15 november
18.30 uur: Vormselviering in de Sint 
Genoveva-kerk in Breugel: Drie kin-
deren uit Son en drie kinderen uit 
Breugel worden gevormd door Vica-
ris-Generaal dr. Ron van den Hout.
Zondag 16 november
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
intenties: Bertha de Groot-Janssen, 
Gerrit Ribbers, Christa Bielefeld-
Jahnke, Frida v.d. Heijden-Verba-
kel, Broor van de Ven, Nelly Ver-
meulen-Habraken, Guus Bevers, Jo 
van Grotel, Jan van Boxtel, Henny 
Ketelaars.
Maandag 17 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 19 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 22 november
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)

LIEMPDE
15 en 16 november
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Jo v/d Sande Swaans, Jan van Ge-
stel. Een bijzondere intentie
Overledenen van de familie van 
den Biggelaar Verhoeven, Familie 
v/d Hurk-Putmans, Ties en Anna 
v/d Loo van Lieshout, Betsie van de 
Laar van Overdijk, Thom van den 
Boomen
17 t/m 21 november
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30
woensdag: Doortje Witlox v/d Akker

GEBED VOOR ZATERDAG EN ZON-
DAG / 33ste zondag door het jaar: 
Eeuwige en almachtige God, de liefde 
waarmee Gij ons omringt, geeft aan 
de blijde en droevige dagen hun volle 
zin. Alles wat wij van de morgen tot 
de avond doen, nodigt ons uit met 
veel vertrouwen naar U op te zien. 
Geef ons de kracht U trouw te dienen, 
zodat wij zonder vrees eens mogen 
getuigen dat wij alles behartigd heb-
ben wat Gij ons hebt toevertrouwd. 
Door Christus onze Heer. Amen.

ODENDAEL
Zondag 16 november, 10.00 uur
Woord- en communieviering met 
Odendaelkoor. 
Intenties: Bertha van Erp – van de Ven

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

‘Politie onderzoekt vechtpartij bij da-
mes hockeyteam.’ Deze tekst las ik 
afgelopen week in mijn twitter-tijdlijn. 
Huh? Een vechtpartij bij dameshoc-
key? Snel opende ik de link en mijn 
wenkbrauwen schoten bijna door 
mijn haargrens heen. Ik citeer: ‘….een 
speelster van Barendrecht is lichame-
lijk bedreigd door de coach, enkele 
speelsters en aanhangers van Craey-
enhout. Dit was aanleiding voor een 
opstootje waar diverse personen van 
beide partijen betrokken raakten. Een 
meisje van Barendrecht zou tegen het 
hoofd zijn geschopt en ook zou haar 

keel zijn dichtgeknepen. De wedstrijd 
was in een grimmige sfeer verlopen 
en diverse malen onderbroken als ge-
volg van opstootjes tussen ruziënde 
speelsters.’ Terwijl ik het las, moet ik 
rare bewegingen met mijn gezicht, 
hand en ogen hebben gemaakt, want 
de oudste kwam even checken of het 
wel goed met me ging. Wat is er ge-
beurd op dat hockeyveld in Barend-
recht? Ik probeer me er iets bij voor 
te stellen. Met mijn over het alge-
meen levendige fantasie kom ik niet 
verder dan dat het meisje in kwestie 
een vriendje heeft afgepakt van een 
ander meisje in kwestie. Hockey is 
normaal gesproken een beschaafde 
sport. De gemoederen lopen soms 
hoog op maar meestal blijft het bij 
verbaal geweld. Een vechtpartij op of 
naast het hockeyveld heb ik niet vaak 
zien gebeuren. Meestal zijn het te fa-
natieke coaches of ouders langs de 
lijn die de aandacht trekken. De coach 
van het team waarin oudste speelt, 
heeft ons - als supporters - goed op-
gevoed. We mogen alleen ‘goed zo’ 
en ‘ga door’ roepen. Dat is al vanaf 
de F-jes en iedereen houdt zich goed 
aan deze regel. Ik pas zelf in de cate-
gorie redelijk fanatieke ouder. Iedere 

week sta ik langs de lijn en regelmatig 
fl oept er bij mij een tactische aanwij-
zing uit. Vorige week ging ik echter 
mijn boekje te buiten en beschuldigde 
ik een jeugdige scheidsrechter van 
partijdigheid. Mijn man, die naast 
me stond, liep meteen bij me weg 
me achterlatend met een ‘…tssss…
schatje… doe ’s normaal.’ Gelijk heeft 
ie. Als ouder langs de lijn hoor ik ge-
woon mijn mond dicht houden en het 
goede voorbeeld te geven. Een aai 
over de bol geven en zeggen dat er 
goed is gespeeld. Samen even balen 
van een verloren wedstrijd en nooit 
de scheidsrechter de schuld geven. 
Waarschijnlijk hebben de ouders van 
de vechtende hockeydames ze ook 
zo opgevoed. Lekker hockeyen en 
daarna een gezellige derde helft be-
leven. Ik kan alleen maar hopen dat 
mijn kinderen zich blijven gedragen 
en eventuele frustraties in een wed-
strijd altijd hockeyend oplossen. 

saskia van den eshof is eigenaar van 
sassupport, het communicatie- en mar-
ketingbureau in sint-oedenrode. Voor 
DeMooirooikrant schrijft zij regelmatig 
over haar gezin en soms over haar werk. 
Volg haar ook twitter: @saskiavdeshof.

Column
Sassefratsen

saskia van den eshof

Hockeyhooligans
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790

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

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Bekijk de website van….

Van Lieshout Tegelhandel. De website van dit tegelbedrijf uit Nijnsel heet 
www.tegelhandelonline.nl. Een drukbezochte website omdat hij vol staat 
met aantrekkelijke aanbiedingen. Vloertegels, keramisch tegelparket, 
wandtegels en restanten. Voor ieder wat wils. Wilt u meer weten? Neem 
dan contact op of bezoek de showroom.

14

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

24

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.
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alle sanitair & tegels

aanverwante artikelen

cv-ketels & onderhoud

dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk

airco-systemen

zonne-energiesystemen

nieuwbouw & renovatie

Dit kan ook uw nieuwe badkamer zijn...

Wij voeren alle voorkomende werkzaamheden 

compleet voor u uit.

Bezoek vandaag nog onze toonzaal en laat u inspireren.Showroom 2250 m2

Baderie Voss  Industrieweg 11, Nijnsel, 0413 472 184
www.voss.nl

Profiteer nu nog 

van 15% BTW voordeel!!!

11

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
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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
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11 Doelman, bal en winst  
11.2 Van het voetstuk gevallen?
Detective Rien Raavens is door 
het Eindhovens Dagblad uitgeno-
digd om naar een wedstrijd van 
het eerste van V.V. Ollandia te 
gaan kijken. Ze neemt haar  vader 
Koos mee. Rien verbaast zich over 
het opmerkelijke spelverloop. De 
sportredacteur van die krant geeft 
de Rooise Raaf opdracht uit te zoe-
ken of zich ongeregeldheden in de 
voetbalwereld in deze regio voor-
doen. 

Vader Koos en Rien zitten nog maar 
net in de auto op weg naar huis, 
of haar vader begint te briesen: 
‘Zo kan ik ook winnen. Die keeper 
van de Sonse Boys deed helemaal 
niks meer in de tweede helft. Het 
leek wel of hij over de ballen heen 
sprong. ‘ ‘Het is toch een spel, 
waarom zou hij zoiets doen? Zijn 
team stond nota bene op winst. Het 
gaat toch om de winst?’ De vader 
van Rien verwondert zich: ‘Nooit 
gedacht dat dit soort praktijken zich 
ook in het amateurvoetbal zouden 
voordoen, jij?’ ‘Wat bedoel je nou 
precies?’ wil Rien weten. ‘Match-
fixing. Dat is erg in de picture te-
genwoordig, terwijl het al heel oud 
is hoor, niks nieuws onder de zon.’  
‘Ik sprak daarnet iemand van de 
krant en die noemde dat woord 
ook al. Ik begrijp maar half wat hij 
daarmee bedoelt. Jy gaan my by ‘n 
koppie tee eens even verduideliking 
gee, vadertje, jy lyk ‘n kenner te 
wees.’ 

Als Rien met haar vader in zijn 
tempo naar zijn appartement in 
Odendael loopt, valt het haar op 
hoe oud hij begint te worden. De 
gedachte dat ze echt iets met haar 
zus Ans moet, dringt zich aan haar 
op, maar nu eerst de voetballerij.  
Ze zet snel een pot thee en ze in-
stalleren zich bij het raam met uit-
zicht op de uit de kluiten gewassen 
fitnesstoestellen in de tuin. ‘Bij ons 
ging het natuurlijk vaak over cric-
ket, dat was in Afrika de favoriete 
sport,’ begint vader Koos. ‘Enge-
land was daar natuurlijk heer en 
meester in. Zuid-Afrika heeft wel-
eens overwinningen gekocht.’  ‘Leg 
me nou eens duidelijk uit hoe dat 
dan werkt.’  ‘Alles draait om geld, 
meisje, geld en macht. Tegenwoor-
dig heb je hele weddenschappen 
op uitslagen. Dat deden wij vroeger 
ook wel eens. Toen ging het om 
kleine bedragen als spelletje onder 
collega’s of in het café. Het verschil 
met nu is, dat het om heel veel geld 
kan gaan. Matchfixing is een mil-
jardenbedrijf.’  ‘Maar toch niet bij 
voetbalclubs als Ollandia en Sonse 
Boys?’ schampert Rien. ‘Nee, hier 
zullen het wel geen bedragen met 
zes nullen zijn, maar misschien gaat 
het om trainingspakken of schoe-
nen of betere douches?’  veronder-
stelt vader Raavens. ‘Denk je echt 
dat er hier is ingezet op de uitslag 
van Ollandia - Sonse Boys?’ ‘Je zou 
het bijna denken, want het leek wel 
of hun keeper in de rust instructies 

had gekregen.’ 
Rien beseft dat ze nog heel wat 
heeft uit te zoeken. De journalist 
had het over voetbalmakelaars, 
scouts en beloftespelers. In dat ver-
band wees hij haar op een talentvol 
voetballertje van dertien jaar uit een 
ver buitenland, die hier opgeleid 
wordt in de hoop een goede trans-
fer in de wacht te slepen. Dat levert 
de club een percentage van de ver-
koopsom op. Terloops noemde hij 
ook kunstgras. De kosten van een 
perfecte grasmat zijn voor kleine 
clubs nauwelijks op te brengen, ze-
ker nu subsidies jaar op jaar vermin-
derd worden. 

Dan denkt ze ineens aan het ze-
nuwachtige gedrag van de scheids-
rechter. Ze schenkt een tweede 
kopje thee in. ‘Ik had op een of 
andere manier ook de indruk dat 
de scheidsrechter niet helemaal te 
vertrouwen is. Zou zo’n scheids 
een wedstrijd ook kunnen manipu-
leren?’ ‘O ja,’zegt haar vader, ‘dat 
kan makkelijk, maar dan zou het 
om beslissingen ten nadele van een 
van de partijen moeten gaan. Dat 
heb ik vanmiddag niet gezien.’ 

Rien zit tot ‘s avonds laat achter 
haar pc. Ze zoekt van alles op over 
matchfixing. Ze ontdekt dat het 
een wijdverbreid fenomeen is dat in 
tal van sporten voorkomt. De hele 
sportwereld tuimelt voor Rien com-
pleet van zijn voetstuk. Ze droomt 
‘s nachts van dubieuze uitslagen en 
grote geldbedragen.

‘s Woensdags, als de DeMooiRooi-
Krant komt, wil ze snel de sportpa-
gina’s opslaan. Ze is benieuwd of 
de krant ook iets is opgevallen bij 
de wedstrijd Ollandia - Sonse Boys. 
Mogelijk kan dat haar helpen bij 
haar onderzoek. Het bericht op de 
voorpagina dat Sint-Oedenrode 
binnenkort opgaat in ‘Meierijstad’ 
trekt haar aandacht: ‘Zo, STAD, 
dat is andere koek voor een jonge 
ondernemer als ik,’ grinnikt ze in 
zichzelf. Op de tweede bladzijde 
wordt haar Rooise hart pijnlijk ge-
troffen: Vandalen hebben het beeld 
van Heilige Martinus meegenomen 
uit de Martinuskapel. Te schandalig 
voor woorden. Rien kent de vrien-
denclub die dit kapelletje heeft ge-
realiseerd. Ze wil hen graag helpen. 
Dan ziet ze een foto van een merk-
waardige muts bij het artikel staan. 
Haar speurdersbloed begint te bor-
relen. 

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter@rooiseraaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Wil jij ook succesvol administreren?
Je bent ondernemer en je wilt je ad-
ministratie goed geregeld hebben. 
Door een goede administratie in te 
richten bespaar je tijd en krijg je een 
schat aan informatie over de finan-
ciële status van je bedrijf. 

In de workshop ‘Succesvol adminis-
treren’, die De Ondernemers Acade-
mie Sint-Oedenrode op 25 novem-
ber organiseert, krijg je antwoord op 
vragen als:
Hoe kan ik eenvoudig een efficiënte 
administratie inrichten? 
Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten en 
opbrengsten?
Kan ik zelf mijn BTW-aangifte doen?
Kan ik vanuit mijn administratie fac-

tureren en mijn debiteurenbeheer 
doen? 

Harrie Taks (Financieel Advies & Be-
geleiding en tevens bestuurslid van 
de Ondernemers Academie)  en 
Twan de Louw AA (Bekkers Accoun-
tants) delen hun kennis en ervaring 
met de deelnemers en geven prak-
tische tips, waar je als ondernemer 
direct mee aan de slag kunt.
Het programma is als volgt:
19.15 uur: ontvangst
19.30 uur: aanvang workshop
22.00 uur: einde workshop en gele-
genheid tot netwerken

De workshop vindt plaats in het Za-

ken- en Bestuurscentrum aan het 
Bastion in Sint-Oedenrode.
Deze bijeenkomst is de tweede in de 
reeks van drie ‘Succesvol’-workshops. 
De eerste workshop ging over ‘Succes-
vol acquireren’ en de derde zal gaan 
over ‘Succesvol gebruik van social me-
dia’. Na deze eerste drie workshops 
volgt een uitgebreider programma.
De Ondernemers Academie een ini-
tiatief van BtB Sint-Oedenrode, het 
Starterscollectief Sint-Oedenrode en 
het Ondernemers Adviespunt ZZP.
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met de secretaris 
van de Ondernemers Academie:  
info@ondernemersacademie.nl 
of bellen: 06 542 560 55.

Tsjech speelt op Rooise Smitsorgel
De virtuoze Tsjechische organist 
Frantisek Vanicek bespeelde het 
Rooise monumentale Smitsorgel op 
zondagmiddag 9 november.

Door: Bert de Graaf

Het was de Stichting Smitsorgel ge-
lukt deze fameuze organist naar Rooi 
te halen. Sinds 1989 heeft hij al ruim 
500 orgelconcerten gegeven, in Ja-
pan en in vele andere Europese lan-
den. Vanicek, geboren in 1969, stu-
deerde orgel op het Conservatorium 
in het Tjechische  Pardubice en aan 
de ‘Akademie der musischen Kunste’ 
in Praag en het Conservatorium in 
Utrecht. Sinds 20 jaar speelt hij elk 
jaar in Nederland in Deventer, tijdens 
de ‘Boekenmarktorgelconcerten’.

Het programma zag er als volgt uit;
D. Buxtehude (1637-1707) – 
Toccata C dur, BuxWV 137, 
J. S. Bach (1685-1750), 4 werken

B.M. Cernohorsky (1684-1742) – 
Toccata C dur
J.K. Kuchar (1751-1829) – Fantasie 
g moll
F. Mendelsohn-Bartholdy (1809-
1847) – Praludium
B. Martinu (1890-1959) – Vigillie
J. Strejc (1932-2010) - Sonata

Over het algemeen kan je zeggen 
dat het zeer aangenaam was om 
naar deze gerenommeerde organist 
te luisteren, vooral naar het werk 
van B. Martinu, ‘Vigille’, waar het 
orgelgeluid zich geleidelijk versterkte 
tot bredere akkoorden om tot slot te 
verdwijnen in een lange bastoon.
Ook bij de ‘Sonate’ van J. Strejc. Na 
een levendig begin dat naar bredere 
akkoorden toeging en daarin tegen 
de Aria de Toccata eindigde in een 
spektakel waarbij alle registers open 
stonden. Een groot applaus viel deze 
vakbekwame organist ten deel. Jam-
mer dat er niet meer publiek was.

Steun het Seniorenorkest Dommelvolk
Rabobank Hart van De meierij  in-
troduceert ‘Hart voor Elkaar’; een 
traject waarbij de leden van de bank 
middels stemming bepalen hoe 
hoog de donaties voor de deelne-
mende verenigingen en stichtin-
gen zijn. Er is voor 2015 maar liefst 
€100.000 te verdelen, dus meedoen 
én stemmen zijn beslist de moeite 
waard!

Met Hart voor Elkaar bepalen de le-
den van Rabobank Hart van De Mei-
erij het bedrag van €100.000,- over 
de ingeschreven verenigingen en 
stichtingen verdeeld wordt. Leden 

van de bank brengen hun stem uit op 
de verenigingen en stichtingen die zij 
een warm hart toedragen. Hoe meer 
stemmen club, hoe hoger de bijdrage.
Alleen klanten van Rabobank Hart 
van De Meierij die vóór 1 novem-
ber lid zijn geworden, kunnen stem-
men. Ieder lid ontvangt op 25 no-
vember per post een stemkaart met 
een unieke stemcode. Met deze 
code kunnen leden inloggen op de 
stemsite te benaderen via www.
rabobank.nl/hvdm en 5 stemmen 
uitbrengen op deelnemende vereni-
gingen en stichtingen die zij willen 
steunen. Per vereniging of stichting 

kunnen maximaal 2 stemmen wor-
den uitgebracht.

Seniorenorkest Dommelvolk helpt 
senioren twee middagen in het 
Grand café van Odendael met het 
verdelen van de punten op: Woens-
dag 26 november en vrijdag 5 de-
cember van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Help het seniorenorkest ervoor te 
kunnen zorgen om voor alle senio-
ren in Rooi gezellige middagen- en 
avonden te organiseren die gespon-
sord worden door Rabobank Hart 
van De Meierij. Bij voorbaat hartelijk 
dank, Seniorenorkest Dommelvolk.  

Zij Actief Nijnsel zit niet stil

Na een workshop koken - eind okto-
ber - was het 5 november tijd voor 
een kaart- en spellenavond. Een tafel 
vol met verschillende gezelschaps-
spellen stond klaar toen de eerste 
dames de zaal binnenkwamen. 

In groepjes van 4 á 5 personen na-
men de vrouwen plaats en werd er 
traditiegetrouw begonnen met kof-

fie en thee.  Daarna kon men per 
groep een spelletje kaarten of een 
gezelschapsspel kiezen. 
Een groep ging rikken, waarbij de cen-
ten al snel op tafel kwamen, want rik-
ken zonder geld dat kon niet (de pun-
ten opschrijven had ook nog gekund). 
Een andere groep ging Keezen. Hier-
bij waren drie dames die dit nog niet 
kenden en nu de kans kregen om het 

te leren. Er werd veel gelachen, maar 
ook gestreden om wie de uiteindelijke 
winnaar was van de groep. Tussen-
door werden alle dames tijdig voor-
zien van een drankje en wat te knab-
belen. De avond kon niet meer stuk 
en is zeker voor herhaling vatbaar.  
   
De sinterklaasavond 26 nov. a.s. 
wordt al voorbereid en de Pieten 
zijn besteld. Dit is een van de fa-
voriete avonden bij de leden waar 
men reikhalzend naar uitkijkt. Meer 
info over Zij Actief Nijnsel: bezoek  
www.zijactiefnijnsel.nl.

Volg ons online op:

www.smakelijkbrabant.nl
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‘De jongens tegen de meisjesparty’ in The Joy
Wie zijn er op vrijdag 14 november 
het slimste? De meisjes of de jon-
gens? In een klein spelprogramma 
gaan jullie er om strijden.

Natuurlijk kan er op deze avond ook 
flink geswingd worden op de muziek 
van DJ Slowback! We vinden het 
leuk als de jongens zoveel mogelijk 
in het blauw komen en de meisjes in 
het roze.

Jeugddisco The Joy is de uitgaansge-
legenheid voor de jeugd uit Boskant, 
Olland, Rooi en Nijnsel van 11 tot en 
met 15 jaar van 19:30 uur tot 22:30 
uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van de Beckart). 
De entree is zoals altijd gratis! Een 
glaasje drinken kost maar € 1,00. 

Op 28 november is er speciaal voor 
de kinderen uit groep 5 en 6 een 
Glow in the Darkparty van 19:00 uur 
tot 21:00 uur! En op 12 december is 
het Kerstparty! Je kunt ons altijd mai-
len op jeugddiscothejoy@upcmail.nl 
voor al je vragen of opmerkingen.

De ziekte van Parkinson: een moeilijke weg
Met trillende handen brengt de man 
het kopje naar zijn mond en slaagt 
erin een slok koffie te nemen. O, 
denken de mensen om hem heen, 
die zal wel Parkinson hebben. De 
man naast hem drinkt zijn koffie 
met een onbewogen gezicht. Hij 
lijkt chagrijnig, er kan geen lachje 
af. Zou hij boos zijn dat hij hier 
met een Parkinson patiënt zit opge-
scheept? Nee, hij is er zelf ook een. 
Hij heeft wat je noemt een 'masker-
gelaat'. Door verstijving van de ge-
zichtsspieren valt de mimiek weg. 
Maar beven doet hij niet.

Door: Mia van Boxtel

De ziekte van Parkinson is een ingrij-
pende aandoening waaraan in Ne-
derland naar schatting één op 350 
mensen lijdt, de meesten boven de 
50. De oorzaak is een tekort aan do-
pamine, een stofje dat nodig is om 
een signaal van de hersenen naar de 
spieren te sturen. De 'stijfheid' en 
de onwillekeurige bewegingen van 
mensen met Parkinson komen door-
dat een opdracht van de hersenen 
de spieren niet goed bereikt. Gene-
zen is er niet bij, helaas. Wel kunnen 
therapie en medicijnen de sympto-
men bestrijden en het verslechteren 
van de conditie vertragen.

Vanwege de gecompliceerdheid van 
de aandoening, komen er veel disci-
plines kijken bij de behandeling. Een 
reden voor het UMC St Radboud in 
Nijmegen om het ParkinsonNet op 
te richten, een landelijk netwerk met 
regionale teams. In Sint-Oedenrode 
wordt het team gevormd door   Fy-
sio Casa, Logopedie Rooi, Mohr 
Diëtetiek en Ergotherapie Best-Oir-
schot. Ik praat met Yvonne Sijbers, 
Carin van Hoof en Marijke Mohr. 
Ergotherapeut Sander Willems kon 
er niet bij zijn.

“Wij worden speciaal geschoold op 
Parkinson en dat gaat veel verder 
dan de basisopleiding in ons eigen 
vak,” zegt fysiotherapeut Yvonne 
Sijbers. “Kenmerken van Parkinson 
zijn trillen, stijfheid en traagheid. 
Maar Parkinson is een complexe 
ziekte, waarover nog lang niet alles 

bekend is. ParkinsonNet stelt ons met 
bijscholing in staat om de nieuwste 
ontwikkelingen te volgen.” Logope-
dist Carin van Hoof vult aan dat er 
nog steeds nieuwe symptomen ont-
dekt worden die invloed hebben op 
lichaamsfuncties als praten, slikken, 
lopen, coördinatie van bewegingen. 
“Beetje bij beetje verdwijnt de 'au-

tomatische piloot'. Ook het denken 
wordt trager. Maar verder zijn het 
tempo waarin dit gebeurt en het 
optreden van de symptomen heel 
individueel en per patiënt heel ver-
schillend,” is haar ervaring. 

Diëtist Marijke Mohr: “vanuit mijn 
vakgebied staan Vitamine E en co-
enzym Q10 in de belangstelling, 
omdat ze mogelijk het beloop van 
de ziekte van Parkinson kunnen ver-
tragen. Daarnaast hebben bijna alle 
patiënten last van obstipatie. Ook 
zijn mensen gewend om medicij-
nen in te nemen bij de maaltijd. Bij 

Parkinson-medicatie mag dat juist 
niet! Door problemen met slikken en 
kauwen en de energie die het kost 
om de gewone, dagelijkse dingen 
te doen, verliezen mensen met de 
ziekte van Parkinson gauw teveel 
gewicht. Dat geeft dan weer proble-
men met de conditie. De aanpassin-
gen die mensen moeten doen zijn op 

zich niet ingewikkeld, maar op een 
andere manier omgaan met eten en 
zorgen voor een gezonde, volwaar-
dige voeding, valt in de praktijk niet 
mee.” 
Ergotherapie speelt ook een belang-
rijke rol. Door de jaren heen zijn er 
veel hulpmiddelen ontwikkeld waar-
mee mensen zoveel mogelijk hun 
zelfstandigheid kunnen behouden. 
Zowel beginnen met lopen als stop-
pen met lopen is voor iemand met 
Parkinson bijvoorbeeld niet eenvou-
dig. Een Umotion rollator met allerlei 
typische Parkinsonsnufjes biedt uit-
komst. De ergotherapeut geeft raad 

over geschikte hulpmiddelen en leert 
mensen ermee omgaan. 

In het landelijk netwerk zitten nog 
verpleegkundigen, psychologen, 
neurologen, seksuologen en ande-
ren, op wie de lokale teams een be-
roep kunnen doen. De kracht van een 
multidisciplinaire aanpak is dat de in-

dividuele Parkinsonpatiënt centraal 
staat en dat de verschillende hulp-
verleners om hem heen snel de juiste 
zorg op het juiste moment kunnen 
organiseren. Zo is Fysiotherapie in 
het begin heel erg intensief voor het 
goed aanleren en inslijpen van be-
wegingen. Omdat automatische sig-
nalen niet goed doorkomen, ga je al 
gauw naar aansturing via taal en ook 
dat moet aangeleerd worden. Leven 
met Parkinson kost heel veel energie, 
waardoor het lichaam al gauw een 
tekort aan voedingsstoffen krijgt. 
De diëtist kan uitleggen waarom het 
belangrijk is om veel volkorenpro-

ducten, groente en fruit te eten en de 
maaltijden goed over de dag te ver-
delen. Voor problemen met kauwen 
en slikken, werkt ze dan weer samen 
met de logopedist. Parkinsonpatiën-
ten verslikken zich vaak, omdat het 
stoppen met kauwen en het inslik-
ken van hun eten niet automatisch 
aangestuurd wordt. Logopedie kan 
op verschillende manieren helpen 
om het probleem te verbeteren. “Een 
PEG-sonde aanleggen voorkomt wel-
iswaar verslikken, maar het betekent 
ook dat iemand nooit meer lekker uit 
eten kan. Terwijl met de juiste tech-
niek veilig slikken best wel mogelijk 
is,” vindt Carin van Hoof.

“Parkinson is een 
coMPlexe ziekte, 
waaroVer noG 
lanG niet alles 

BekenD is.”

Dat brengt het gesprek op de om-
geving. “Want Parkinson heb je 
niet alleen,” weet Yvonne Sijbers. 
“Voor de omgeving van de patiënt, 
vooral voor de mantelzorgers, is het 
ook een moeilijke weg. Als iemand 
bijvoorbeeld niet verstaanbaar kan 
spreken, gaat dat ten koste van de 
communicatie.  Logopedie kan daar 
wel iets aan doen, maar het euvel 
niet wegnemen. Acceptatie van de 
ziekte komt bijna nooit, daarvoor 
staat Parkinson met name het soci-
ale functioneren teveel in de weg.”  
Marijke Mohr: “Wij beschouwen het 
ook nadrukkelijk als onze taak om 
de omgeving te coachen en steeds 
weer uit te leggen wat Parkinson kan 
doen met een persoon. Hoe kun je 
voorkomen dat heel het leven alleen 
maar om de ziekte draait? Hoe kun 
je het leven zo inrichten dat men-
sen, ondanks alle uren die ze kwijt 
zijn met fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, dieet en verdere ver-
zorging toch nog kwaliteit van leven 
hebben?” Dat zijn de vragen waar 
de mensen van ParkinsonNet, samen 
met patiënten, mantelzorgers en de 
verdere omgeving elke dag weer een 
antwoord op proberen te geven.

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

Collecte Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Neder-
land vond vorige week in Sint-
Oedenrode plaats. De opbrengst 
hiervan was 1656,27 euro. De 
stichting bedankt de collectanten 

voor hun inzet en natuurlijk alle 
gulle gevers. Wilt U volgend jaar 
helpen? Dan kunt U bellen naar:  
Marianne van Aert 473334 
of Dorothé Vermeltfoort 479434

Parkinson

Vermoeidheid 

vijftigplus

depressiviteit

verkrampt handschrift

vlakke gelaatsuitdrukking

stijve armen, benen of nek

onopzettelijk 
trillen van 
ledematen in 
rusthouding

langzaam in beweging komen

slechte lichaamshouding 

verstoord evenwichtsgevoel zwakke stem

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

www.facebook.com/demooirooikrant
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

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   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2 incl. btw  

PVC
eAsY CliCK sYsteeM  
op mDF drager, in 6 kleuren, 
eenvoudig zelf te leggen.

Home studio
traditioneel klik laminaat 
landhuisdelen  
2x v-groef, klasse 31, in 5 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs v.a. Nu deze week introductie prijs

25.95 9.95
normaal 37.95 

per m2 incl. btw  
normaal 17.95 

per m2 incl. btw  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2 incl. btw  

multiplank 
rustiek eiken, 19 cm breed  
4 mm toplaag, leverbaar in:

34.95
naturel of wit, 
normaal 69.95

36.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

groot 
in vloeren

Dag van het succes

Dinkelberg & Kuipers nodigt Rooise 
ondernemers uit

advertorial

Dinkelberg & Kuipers Accountants en Advi-
seurs organiseert op donderdag 20 november 
a.s. bij restaurant Quatre Bras een relatie-eve-
nement voor regionale MKB-ondernemers.

Tijdens de ‘Dag van het Succes’ leveren be-
vlogen sprekers een inspirerende bijdrage 
over passie, trends, ondernemen, inspiratie en 
succes. 

Zo trapt Ernest Faber, oud-voetballer en hui-
dig assistent-trainer bij PSV, af met een helder 
en inspirerend verhaal over zijn visie op de 
elementen van succes. Een glansrijke voetbal-
carrière en zijn trainerservaringen bij FC Eind-
hoven, het Nederlands elftal en PSV vormen 
de basis voor een interactieve sessie over pas-
sie voor sport, het belang van (mentale) coa-
ching, de wil om te winnen en de uitdaging 
om van individuele talenten een collectief te 
maken. Zijn verhaal over topsport vertoont 
verrassend veel overeenkomsten met het be-
drijfsleven.

Jack Braeken, eigenaar van Cranendonk Part-
ners, staat garant voor een inspiratiesessie die 
prikkelt, motiveert en wakker schudt. Jack is 
een ondernemer pur sang en is altijd gedreven 
om beter, slimmer en vooral anders te zijn dan 
anderen. Goed is niet goed genoeg om on-
derscheidend te zijn in de markt; de uitdaging 

zit ‘m in het commercieel excelleren. Zijn ver-
haal zet direct aan tot daden; tastbare ideeën 
waar u morgen uw voordeel mee gaat doen.

De middag wordt afgesloten door Robert de 
Vries, een inspirerende en humoristisch spre-
ker die de inhoud van zijn boodschap onder-
steunt met verrassende en energieke acts. 
Robert is al vanaf zijn 16de zelfstandig onder-
nemer en altijd bezig met het leven van zijn 
dromen. Een verhaal over zijn weg naar suc-
ces, het verwezenlijken van dromen, risico’s 
nemen, omgaan met teleurstelling, dromen 
bijsturen en sterker worden van moeilijke tij-
den. De middag staat onder leiding van dag-
voorzitter Rob Janszen.

Programma en aanmelden
Dinkelberg & Kuipers nodigt ondernemers in 
Sint-Oedenrode van harte uit om bij de ‘Dag 
van het Succes’ aanwezig te zijn. We ontvan-
gen u graag rond 12.00 uur met een lunch bij 
restaurant Quatre Bras. Om circa 13.00 uur 
start het programma. Na afloop van de inspi-
rerende sessies - naar verwachting rond 17.30 
uur – bent u welkom bij de netwerkborrel, die 
rond 19.00 uur eindigt.  

Aanmelden voor de ‘Dag van het Succes’ kan 
via: www.dinkelberg-kuipers.nl/
dagvanhetsucces 

Ruim 800 kinderen oriënteren zich tijdens 
DoeDag

Op donderdag 13 november bezoeken meer 
dan 800 groep 8-leerlingen van basisscholen 
uit Schijndel en omgeving de DoeDag op het 
Elde College. Deze vindt voor de 23e keer 
plaats. 

Kinderen maken tijdens de DoeDag kennis 
met de beroepspraktijk. Zij oriënteren zich op 
beroepen of een vervolgopleiding in de cate-
gorieën Groen, Zorg & Welzijn of Techniek. 
Ze nemen deel aan verschillende praktijkac-

tiviteiten zoals koken met een echte kok, het 
verzorgen van dieren of het maken van een 
vliegtuig. Daarnaast kunnen zij een uitge-
breide bedrijvenmarkt bezoeken met onder 
ander de Rabobank, gemeente Schijndel en 
Janssen de Jong Bouw. Door te proeven aan 
de praktijk en deze te ervaren, wordt het de 
leerling makkelijker gemaakt bij zijn of haar 
keuze voor een opleiding in het voortgezet 
onderwijs en daarna. 

De DoeDag start ’s ochtend en ́ s middags met 
een openingshandeling. Vervolgens vinden in 
verschillende rondes de activiteiten plaats. 
Kinderen hebben zich vooraf ingeschreven 
voor het dagprogramma van de DoeDag. 
De DoeDag kent ook een avondprogramma 
waarbij iedereen welkom is om de activiteiten 
te bezoeken. Deelnemende kinderen kunnen 
samen met hun ouders terugkomen om hun 
werkstukken te bekijken. Ook kunnen zij de 
activiteiten bezoeken die zij in het dagpro-
gramma hebben gemist. De DoeDag eindigt 
om 20.00 uur. 

De DoeDag wordt samen met de onderne-
mingsverenigingen Ondernemers Contact 
Schijndel en het Schijndels Netwerk voor On-
dernemers uit Schijndel georganiseerd. 

Veranderingen bij MIK na de zomer van 2015
MIK (inclusief Pieter Brueghel) onderzoekt 
hoe zij vanaf 1 augustus 2015 verder kan 
gaan in een andere vorm. Dat is de conclu-
sie die de organisatie moet trekken wegens 
de optelsom van de effecten van de econo-
mische recessie, de veranderende vraag en 
het gedrag van deelnemers en bezoekers en 
bezuinigingen bij de gemeenten in relatie tot 
de beperkingen van de huidige structuur.  

MIK ontwikkelt een aantal scenario’s  hoe 
deze nieuwe vorm eruit kan gaan zien. In es-
sentie wil de organisatie toe gaan naar een 
kleinere vaste bezetting die flexibel aange-
vuld kan worden. Afhankelijk van de wen-
sen van de gemeenten kan het toekomstplan 
per plaats verschillen. De gemeenten Veghel, 
Uden, Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode, 
Sint-Michielsgestel en Vught kiezen eind no-
vember het door hen gewenste scenario. 

Het is te vroeg om in dit stadium uitspraken 
te doen over personele consequenties. Vóór 1 

maart 2015 moet duidelijk zijn hoe MIK pre-
cies verder gaat na de zomer van 2015. Tot 1 
augustus 2015 verandert er voor de deelne-
mers en bezoekers van MIK niets. Ook zullen 
veel cursisten na de transitie geen verande-
ring merken: MIK blijft creatieve ontwikkeling 
mogelijk maken voor iedereen. Men kan blij-
ven zingen, dansen, muziek, beeldende kunst 
en theater maken, maar het wordt wel anders 
georganiseerd. 

Directeur-bestuurder Laurens Felix: “Het is 
een woelige tijd voor de cultuursector. Lan-
delijk zie je dat veel kunstencentra al een 
transformatie hebben ondergaan, de deuren 
hebben gesloten of andere samenwerkings-
vormen zijn aangegaan. MIK heeft geen 
andere keuze dan inspelen op de huidige 
ontwikkelingen en invulling geven aan een 
ander toekomstperspectief. Een nieuwe vorm 
waarbij de opgebouwde kennis, kwaliteit en 
kunde van MIK behouden kan blijven voor de 
lokale samenleving.”
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Vroeger blij met vijftien deelnemers, 
nu droevig

Eén ding is zeker. De wandelaars die meedoen 
aan de dinsdagochtendwandelingen zijn goed 
voorbereid. Stevige wandelschoenen, een rug-
zakje met proviand, een flexibel en winddicht 
jasje en natuurlijk een GPS, de grootste ver-
andering in de afgelopen tien jaar. Afgelopen 
dinsdagochtend werd de jubileumtocht gelo-
pen vanuit de Beckart in Nijnsel. Al tien jaar 
lang trekken wandelaars er iedere week op uit.

“Vroeger waren we blij met vijftien man, nu 
zouden we droevig zijn bij dat aantal”, spreekt 
Johan van Bakel uit ervaring. Al vanaf de start 
in 2004 loopt de fanatieke wandelaar mee 
met de dinsdagochtendwandeling die beur-
telings start in de vier kernen van Sint-Oe-
denrode. Vandaag loopt hij samen met Harry 
Verschueren. Niet alleen voor de gezelligheid, 
maar ook om hem iets te leren. Harry: “Ik zet 
jaarlijks de routes van de Avondwandelvierdaag-
se mee uit, maar kan nog niet overweg met een 
GPS.” Terwijl de colonne vertrekt staan de heren 
gebogen over het apparaatje. Na wat drukken 
op knoppen hebben ze al een kleine achterstand 
opgelopen. Voor de tocht lieten ze al doorsche-
meren dat dat geen probleem is. “Iedereen start 
samen, maar na enkele kilometers beginnen zich 
groepjes te vormen. Je vindt altijd iemand die 
hetzelfde tempo loopt”, weet Johan. 

De wandeltochten zijn ooit in het leven geroe-
pen op advies van de gemeente. Vooral om 
vijftigplussers meer te laten bewegen en om 
ze een sociale uitlaatklep te bieden. Inmiddels 
is het zo populair geworden dat de organisatie 
niet meer bang hoeft te zijn voor een opkomst 
van maar vijftien personen. “Het is een beetje 
afhankelijk van het weer, maar als het droog 
is – net als vandaag – dan kan de teller oplopen 
tot wel zeventig of tachtig wandelaars”, ver-
telt organisator Piet van Berkel. Ook hij loopt 
fanatiek mee. Een verkorte route dit keer. Piet: 
“We zijn vandaag eerder terug. De wethouder 
komt straks een woordje doen en ik houd nog 
een korte toespraak.” Of Harry en Johan daar 
op tijd voor terug zijn is de vraag. Vast wel, of 
de GPS moet ze de verkeerde lanen in sturen.”

Harry Verschueren (l) en Johan van Bakel.

Kijk voor foto’s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

Film: tV Meierij

Themawandeling over ‘gemis’
Het Gesprek te Pas, dat a.s. zondag, 16 no-
vember, in het Damiaancentrum wordt gehou-
den, heeft als onderwerp ‘gemis’. Wanneer 
mis je mensen het meest? Wat zou je (niet) 
kunnen missen en hoe beïnvloedt het gemis 
je leven? Iedereen, jong of niet meer zo jong, 
kan over deze en dergelijke vragen meedenken 
en meepraten tijdens dit ‘gesprek met wande-
ling’. Je bent van harte welkom op zondag 16 
november om 10.00 uur bij het Damiaancen-
trum, Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-Oe-
denrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde zondag 
van de maand georganiseerd, telkens met een 
nieuw onderwerp. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding 
op het thema (met enkele gedichten) komt het 
gedeelte “te pas”: de deelnemers maken in 

kleine groepjes een wandeling van een uurtje 
in de bossen, tuinen of de prachtige omge-
ving van het centrum. Bij heel slecht weer of 
voor wie slecht ter been is, wordt de wandeling 
denkbeeldig. We spreken te pas, al of niet aan 
de hand van de meegegeven vragen, over of 
naar aanleiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een gezellige kop 
koffie/thee de ervaringen, verhalen of menin-
gen uit, bespreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze ontmoeting 
van mensen en hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum 
Nederland mensen nader tot elkaar te brengen 
en wat inspiratie te bieden. Onze kosten be-
dragen per deelnemer ongeveer 4 euro, we zijn 
tevreden met elke bijdrage naar draagkracht. 

Voor alle informatie over de Gesprekken te Pas: 
tel. 0413-291200 of  06-10223044.
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Es mi Sint Maarten de ganze op ’t ijs kunne 
staon, zulle ze mi de kerst in ’t slijk moete staon.
Vorst op Sint Maarten wordt gevolgd door een periode 
van kwakkelweer.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 15 november 2014 Oceandrum workshop

Eindelijk!
Want volgens mij
doe ik het ietwat

verkeerd!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Eric Markgraaff

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Dustin Sarioglu

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
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. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
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 bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@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 prik-
posten 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.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Kouder? Verwarm elkaar!

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Als de dag van morgen
vertel mij van dromen,
nog verborgen,
maar waarin zeker 
het verleden 
wordt ontnomen

ik ga nog één keer langs
bij de velden van weleer
die verhalen van droogte 
en diepe verlatenheid
die nog steeds de huid
bekrassen, keer op keer

en waar mijn levensvocht 
verdampt in gelatenheid
herinner mij 
aan de dag van morgen
die vertelt van het 
ontluikende groene gras

waarin ik mij dan, 
zo zeer weet geborgen
alsof nu al het heden, 
gisteren was

(2007)

Julius dreyfsandt zu schlamm

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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dag van het 
succes 20/11/14

Inspiratie en energie, kansen en mogelijkheden, tips en tricks en 

natuurlijk alle ruimte voor het uitbreiden van uw netwerk. Dat is wat 

de Dag van het Succes u biedt op 20 november 2014 bij restaurant 

Quatre Bras in Best. Een middag in het teken van succesvol onde r-

nemen voor en door MKB-ondernemers die u beslist niet wilt missen. 

Het programma bestaat uit diverse sessies door spraakmakende 

prominenten zoals Ernest Faber, Jack Braeken en Robert de Vries. 

Na dit enerverende programma heeft u de gelegenheid om nieuwe 

contacten op te doen tijdens de afsluitende netwerkborrel. Een eerste 

stap naar uw volgende succes! Voor meer informatie over het 

programma en uw aanmelding voor de Dag van het Succes gaat u 

naar www.dinkelberg-kuipers.nl/dagvanhetsucces. 

De Dag van het Succes is een initiatief van Dinkelberg en Kuipers. 

Accountants en adviseurs die zich hebben gespecialiseerd in 

de advisering van MKB-ondernemers. Persoonlijk, betrokken en 

toegankelijk coacht Dinkelberg en Kuipers haar relaties naar 

succes. De Dag van het Succes is daarvan een sprekend voorbeeld. 

dinkelberg-kuipers.nl
mkb ontmoet succes
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Rhode schenkt kleding aan Gambia

Voetbalclub Rhode heeft onlangs 
de kleding van de jeugdafdeling 
vervangen. De oude broeken, shirts 
en sokken werden niet weggegooid, 
maar weggegeven. Aan het goede 
doel Maladah Gambia. Al eerder 
schonk de vereniging er voetbalkle-
dij aan. Op de foto is te zien hoe 
een team straalt in de glimmende 
rooie shirts.

Stichting Maladah Gambia is van 
mening, dat elk kind recht heeft op 
onderwijs. Onderwijs is tevens de 
basis voor werkgelegenheid en een 
gezond toekomstperspectief. Omdat 
Gambia best wat hulp kan gebrui-
ken wil Stichting Maladah Gambia 
zich inzetten voor de bouw en het 
verbeteren van schoolgebouwen. 
Hierbij kunt u denken aan kleinscha-
lige hulp als de bouw van toiletten, 
het aanbrengen van schoolborden 
en het verstrekken van leermidde-
len (boeken, schriften en pennen). 
Met de gekozen aanpak is Stichting 
Maladah Gambia voor veel kinderen 
een hulp. Kirk Koningsstein – jeugd-
trainer van Rhode – heeft een col-

lega die werkt voor de stichting. 
Vandaar de link.

Het bestuur zet zich in voor het ver-
beteren van kansen op goed onder-
wijs voor kinderen in dit West Afri-
kaanse land, door het bouwen en 
onderhouden van schoolgebouwen 

aldaar, het sponsoren van school-
kinderen en het opleiden van lokale 
onderwijzers. Zij zijn van mening dat 
ieder kind recht heeft op onderwijs, 
en proberen hier heel concreet en 
op lokaal niveau aan bij te dragen. 
Ieder jaar gaan zij een paar weken 
naar Gambia om daar samen met 
andere vrijwilligers de handen uit de 
mouwen te steken.
 
Zo’n zes jaar geleden is de stichting 
een school opgestart. De oudste kin-
deren zouden nu naar het middelbaar 
onderwijs moeten. Na behoorlijk wat 
overleg helpt het ministerie de instan-
tie met leerkrachten voor dit middel-
baar onderwijs en zijn ze dus gestart. 
De school is nog steeds groeiende. 
Momenteel zitten ze op 530 kinderen. 
Op de site www.maladahgambia.nl 
zie je wat ze allemaal verzamelen om 
naar Gambia te verschepen. Enkele 
Rhode shirts zijn al voor gegaan. Bin-
nenkort zullen de tricots van de jeugd 
arriveren. Wat zullen de kinderen er 
daar blij mee zijn. 

voetbal
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Inhaalprogramma Ollandia
Zondag is er een inhaalprogramma, 
waarbij alleen de Ollandia Vrouwen 
in actie moeten komen. Ook voor 
hen staat er een “Dommelderby” op 
het programma, want ze ontvangen 

op sportpark Ekkerzicht de Vrouwen 
van DVG uit Liempde. Zaterdag is er 
wel een volledig programma, waar-
bij er ook een groot aantal thuiswed-
strijden gespeeld worden.

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

KETTINGZAGEN 
VANAF € 199

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!

Versantvoort Dakbedekking sponsort Boskant B1

Boskant B1 loopt sinds kort met de 
naam “Versantvoort Dakbedekking” 
op de borst. Jonge ondernemer Nik 
Versantvoort steunt voetbalclub 
Boskant niet alleen financieel, maar 

hij is ook nog actief als jeugdtrainer 
en bovendien speelt hij in de selectie 
van deze voetbalclub. 

Een veelzijdig “baasje” dus. Het 

mag duidelijk zijn dat Nik voor dit 
alles zeer gewaardeerd wordt. Bos-
kant B1 is blij met hun nieuwe tenue 
en gaat hopelijk in deze nieuwe kle-
ding nog veel punten pakken..!

Dai-Ippo pakt prijzen in Liempde 
en Den Haag

judo

Zaterdag vroeg in de ochtend ver-
trokken de eerste judoka’s naar 
Den Haag. Daar stond het presti-
gieuze Residentietoernooi op het 
programma. 

Noa Hooi, Dewy Lo-A-Njoe en 
Martijn van Dalen moesten daar 
gaan knokken voor wat ze waard 
zijn. Noa Hooi ging zeer aanval-
lend van start. Het wilde die dag 
allemaal met ogenschijnlijk speels 
gemak lukken. Ze wist al haar par-
tijen te winnen en stond dan ook te 
glunderen op de hoogste trede van 
het podium. Dewy Lo-A-Njoe had 
ook een goede dag, maar moest 
het tegen haar angstgegner afleg-
gen. Toch ging ze goed verder en 
wist ze ook op het podium te ko-
men, een mooie 3e plaats was haar 
deel. Martijn van Dalen pakte ook 
in Den Haag zijn prijs mee. Hij wist 
met goed judo ook een mooie eer-
ste plaats te behalen.

Op zondag kwamen Bart en Gijs 
Packbiers, Kim Hooi en Ryan Lo-A-
Njoe aan bod. Ryan was dan wel 
niet helemaal fit maar wilde het 
toch proberen. Ondanks dat hij 
niet helemaal fit was, wist hij toch 
een 7e plaats te behalen. Kim Hooi 
stond die dag ook weer sterk te ju-
doën. Uiteindelijk moest zij, na een 
paar mooie partijen, genoegen ne-
men met een 5e plek. Erg goed van 

deze vier, omdat dit voor hen een 
kwalificatietoernooi was. Kwalifi-
catie voor uitzending naar buiten-
landse toernooien. Dus alle toppers 
kwamen opdagen om punten te 
scoren. Gijs Packbiers wist maar één 
partij te winnen, maar dit was dan 
ook wel een hele mooie ippon. Bart 
wist twee partijen op een mooie 
manier te winnen maar daarna was 
het ook voor hem voorbij.

In Liempde kwamen  de begin-
nende judoka’s de mat op. Voor 
sommigen was het hun eerste 
toernooitje en gierden de zenuwen 
door die kleine lichamen. Hier wis-
ten Wes Pruissen, Demi van Duijn-
hoven, Rolf van Boxmeer, Jannick 
Schilder  en  Jesse van de Akker 
een 1e plaats te behalen. Tweede 
plaatsen waren er voor Kai van 
Kaathoven, Tristan van de Berk, 
Rick Heier, Floor van Heist, Mirthe 
van Kollenburg, Kylian Klokgieters, 
Lars van Duijnhoven, Zeb Pruissen 
en Manon van de Braak. Derde 
plaatsen waren er voor Robin van 
Wijk, Marinke Rooijakkers, Sem 
van Kemenade  en Sheila van de 
Berk. Voor Sheila was het wel erg 
zuur dat zij met haar witte band 
moest judoën tegen iemand met 
een bruine band. Niet eerlijk, maar 
ze heeft wel erg haar best gedaan. 
Vierde plaatsen waren er voor Sven 
Wijdekop, Luka Smith, Maegan 
van de Berk, Maud Zomers, Mila 
van Nuland, en Alizee Foolen.        

Café ’t Straotje sponsort Rhode 7

Op de borst van de shirts van Rhode 
7 prijkt sinds afgelopen zondag het 
logo van Café 't Straotje. 

Aangezien Café 't Straotje vele Rho-

denaren in het weekend mag ver-
welkomen vond eigenaar Nick van 
de Pol het leuk om ook iets terug te 
doen voor Rhode. Dit heeft geresul-
teerd in de sponsoring van Rhode 

7. De aanwezigheid van de sponsor 
wist Rhode 7 dermate te motiveren 
dat het afgelopen weekend het ho-
gergeplaatste Mariahout 5 met 4-3 
wist te verslaan.

Pleun van der Vleuten en Bente 
Voorn winnen in Schijndel 

paardensport

Dit weekend reden de pony’s naar 
Schijndel voor een springwedstrijd, 
waar ze zich weer op de kaart heb-
ben gezet. Daarnaast werd er door 
Nijnsel een dressuurwedstrijd ge-
organiseerd in Sint-Oedenrode bij 
manege de Pijnhorst. 

In de klasse D-B reed Joris zijn twee-
de wedstrijd met zijn D-pony Krane-
velds Kadans. Hij reed twee foutloze 
omlopen en behaalde daarmee een 
5e plaats. Bente Voorn liet ook deze 
week zien dat ze in vorm is. Ze reed 
met Tarise wederom twee nette ron-

den, waarmee ze door de jury be-
loond werden met een 1ste plaats. 
Naast Bente, wist ook Pleun van der 
Vleuten twee mooie foutloze omlopen 
neer te zetten. Met haar pony Bianca 
wist ze de overwinning op hun naam 
te schrijven in de klasse D/E-M. Pleun 
was naar eigen zeggen ‘dik tevreden’! 
Op de thuisbasis, manege de Pijnhorst 
werd door rijvereniging de Nijnselse 
Ruiters een dressuurwedstrijd geor-
ganiseerd, Lieke van den Eertwegh 
kwam hier aan de start met Inra. Deze 
jonge combinatie reed een keurige 
proef, die hen een 7e prijs opleverden. 

2014-2015 Veel doelpunten in top klassement

Brett Veldkamp   VV Boskant  8
Robert Erven   Ollandia   6
Johan van der Pas VV Nijnsel  5
Stefan Erven   Ollandia   4
Toby Verhoeven  VV Nijnsel  3
Daan Rovers   VV Boskant  3
Stefan Hulsen  VV Nijnsel  3
Koen Berkvens   VV Nijnsel  2
Paul Smeets  Rhode   2
Jan Wouters  Ollandia   2
Kyron Brus  Rhode   2
William Bekkers   Ollandia   2
Maikel Merks   VV Boskant  2

Nick Lathouwers  VV Nijnsel  2
Frank vd Heijden  VV Boskant  1
Jim vd Zanden  VV Boskant  1
Sander Driessen  Rhode   1
Paul vd Rijt  VV Nijnsel  1
Ruud vd Rijt  VV Nijnsel  1
Joost Vervoort  VV Nijnsel  1
Roel Brans   VV Boskant  1
Tim Stewart  Rhode   1
Daan van Dinten  Rhode   1
Tom Willems  Rhode   1
Jeroen vd Wijdeven Rhode    1
Leon Peters  VV Nijnsel  1

Er is driftig gescoord dit weekend. Vooral in de top van het klassement vlogen de doelpunten om de oren. Top-
scorer Brett Veldkamp prikte er twee binnen tegen de losgeslagen Ossenaren van Cito. Robert Erven scoorde 
en ook Johan van der Pas maakte er twee. Zo blijft het dringen bovenin. 
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voetbal

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 

Wedstrijd Boskant tegen Cito 
gestaakt bij 2-2

Met nog slechts 1 minuut te spelen, 
bij een stand van 2-2, is de wedstrijd 
Boskant 1-Cito 1 door scheidsrech-
ter van Dalen gestaakt. Het is aan 
de KNVB om een eventueel vervolg 
aan te geven.

Onvoorstelbaar dat een aantal heet-
hoofden een mooie voetbalmiddag 
kunnen verpesten. Ook voor de ei-
gen club. Want tot de 1-2, een mi-
nuut of vijf na de rust, was Cito de 
betere ploeg. Als ze de wedstrijden 
op een “normale” manier hadden 
vervolgd, had Boskant er nog een 
zware kluif aan gehad.

Boskant begon voortvarend aan 
de wedstrijd. Bij de eerste de beste 
aanval miste Brett Veldkamp, na 
een goede combinatie met Maikel 
Merks de bal maar net, zodat een 
eerste kansje verloren ging.  Vier mi-
nuten later al, zette Cito de bakens 
om. Eigenlijk een beetje onverwacht 

maakte Younesse Ettahouri een we-
reldgoal; vanuit een stuit knalde hij 
de bal van afstand snoeihard voor-
bij Boskant doelman Tom van der  
Heijden. In de 14e minuut leek een 
slimme doorkopbal van Bas van 
Rooij de 0-2 op te leveren, maar 
de lat bracht redding voor Boskant. 
Voor Boskant viel er niet veel te ha-
len in de 1e helft, twee kleine kansjes 
voor Rob en Frank van der Heijden 
leverden geen doelpunt op. In de 
36e minuut was het even schrikken 
bij een vrije trap van de bezoekers, 
maar Tom wist de bal met een uiter-
ste reflex naast het doel te werken.

De rust was amper 45 seconden oud 
toen de 1-1 op het scorebord ver-
scheen. Bij de eerste de beste aanval 
van Boskant dook Brett Veldkamp, 
na een uitstekende pass van Rens 
van de Wijdeven, vrij op voor Cito 
doelman Mark Ruijtenburg, die de 
inzet van Brett tegen het net zag 

vliegen: 1-1. De vreugde was maar 
van korte duur. Na een overtreding 
rand 16, in de 47e minuut, schoot  
Younesse Ettahouri de bal feilloos in 
de benedenhoek: 1-2. Bij de eerstvol-
gende aanval van Boskant had  Brett 
de 2-2 op z’n schoen, maar hij had 
pech dat een Cito been z’n inzet tot 
corner verwerkte. In de 60e minuut 
leek de wedstrijd op slot te vallen. Na 
een schot van Ettahouri had Tom de 
bal niet klemvast zodat Bas van Rooij, 
op moment van schieten in buiten-
spelpositie, de bal kon binnentikken. 
Geen doelpunt dus, zodat de 1-2 
voorsprong op de klokken bleef.
Vanaf dat moment ontaarde de wed-
strijd, vooral aan Cito zijde in een 
scheldkanonnade aan het adres van 
scheidsrechter van Dalen. Elke be-
slissing die hij maakte, werd door de 
Cito spelers en aanhang bekritiseerd. 
Met gevolgen. Toen in de 84e minuut 
een afkoelingsperiode werd ingelast, 
hadden twee spelers van Cito met 
resp. twee keer geel en direct rood, 
het veld al moeten verlaten.
Na de hervatting maakte Brett  
Veldkamp, na een overtreding op 
Maikel,  uit een penalty de  2-2. Cito 
speler Semsi Dogar kreeg daarbij z’n 
tweede geel zodat Cito met 8 man 
verder moest. Die situatie bleek voor 
Cito niet houdbaar; nadat scheids-
rechter van Dalen door Gokhan Balci 
voor “teringlijer” werd uitgemaakt, 
kon ook hij vertrekken. Met 7 veld-
spelers had de wedstrijd nog kunnen 
worden uitgespeeld, maar toen er 
bij het verlaten van het veld allerlei 
toestanden ontstonden bij de ingang 
van de kleedlokalen, koos scheids-
rechter voor een begrijpelijke be-
slissing en staakte de wedstrijd. Een 
zwarte dag voor het voetbal.

Ollandia verliest wedstrijd in 
tweede helft
Zondag stond de derby tegen DVG1 
op het programma voor het vaan-
delteam van Ollandia. De eerste 
helft was het spel van Ollandia zeer 
aantrekkelijk. Er werd in hoog tem-
po veel kansen gecreëerd. 

Stefan Erven sprintte vanaf de rech-
terflank richting doelgebied en hij gaf 
de bal fraai mee aan Jan Wouters. 
Jan schoot de bal snoeihard richting 
doel waar de keeper het schot met 
zijn vuisten uit het doel wist te slaan. 
In de rebound stond Stefan Erven 
prima in positie om te scoren, maar 
zijn schot miste de kruising op enke-
le centimeters. DVG was in de eerste 
helft zeker niet ongevaarlijk te noe-
men, maar de bezoekers uit Olland 
hadden een goed keepende Tom 
Wouters als sluitpost. Ook Carlo 
Siemons en Jos Leenderts speelden 
goed in de achterhoede. In de 16e 
minuut werd een puntgave pass van 
Stefan Erven doorgegeven aan broer 
Robert, waarna de 0-1 prachtig over 
de grond in het doel rolde. Even later 
had Stefan Erven wederom een kans 
om te scoren, maar het schot met 
links miste de kracht om gevaarlijk 
te zijn. Ook Robert Erven had in de 
eerste helft een droomkans om de 
voorsprong te vergroten, maar de 
keeper van DVG keerde helaas het 
schot. Ruststand 0-1. 

Terwijl enkele supporters nog uit 
de kantine kwamen, schoot DVG1 
letterlijk uit de startblokken na de 
aftrap. Twan v.d. Broek tikte een-
voudig de gelijkmaker binnen. Ol-
landia leek in de tweede helft nog 
maar een schim van het team dat 
voor rust prima speelde. Na een 
overtreding kreeg Ollandia een 
vrije trap. Jan Wouters legde de bal 
klaar. Vervolgens schoot Jan de bal 
richting de goal, maar helaas kon 
de Liempdse doelman de bal uit de 
kruising tikken. De scheidsrechter 
zag een overtreding in het verde-
digende werk van Ollandia. Uit de 
vrije trap die volgde, wist Bart de 
Windt de bal via het hoofd binnen 
te koppen: 2-1. In de 68e min werd 
een overtreding door Robert Erven 
met rood bestraft. Helaas voor Ol-
landia had de scheidsrechter voor 
de eerste overtreding van DVG niet 
gefloten en moesten ze nu nood-
gedwongen met tien man verder. 
Enkele spelers wisselden van positie 
en enige tijd wisten de gasten de 
counters van DVG tijdig te stoppen. 
In de 81e minuut werd de wedstrijd 
beslist doordat een counter van Tarn 
v.d. Wiel eenvoudig door hem werd 
verzilverd. Met een 3-1 eindstand 
vertrok Ollandia 1 richting de kleed-
kamers. Over twee weken staat 
thuis de derby tegen Boskant op het 
programma. 

VV Nijnsel/TVE Reclame wint 
afgetekend
Demen, bij Ravenstein linksaf, was 
het toneel voor de ontmoeting met 
SDDL. Een onbekende tegenstander 
waar niet eerder de degens mee ge-
kruist werden. 

Vanaf minuut één waren de verhou-
dingen duidelijk. Nijnsel zocht met 
verzorgd voetbal de aanval en SDDL 
speelde voornamelijk de lange bal. 
Het duurde niet lang voordat het eer-
ste doelpunt een feit was. Johan van 
der Pas stuurde Leon Peters diep en 
hij rondde beheerst af. Niet veel la-
ter werd de marge verdubbeld. We-
derom was het Johan van der Pas die 
een prachtige steekbal gaf, ditmaal 
op Paul van der Rijt. Paul omspeelde 
de keeper waarbij hij geraakt werd. 
De scheidsrechter gaf prima voor-
deel want de mee opgekomen Toby  
Verhoeven kon de bal simpel afma-
ken. Niet veel later had Leon Peters de 
beslissing op zijn voet. Ruud van der 
Rijt stormde op de keeper af en gaf 
prima breed op Leon. Het doel was 
leeg maar Leon wilde de spanning 
niet geheel uit de wedstrijd nemen en 
schoot de bal jammerlijk over. Een mi-
nuut later volgde de volgende kans. 
Leon Peters gaf vanaf rechts prima 
voor op Johan van der Pas, maar zijn 
schot belandde op de lat. Na een half 
uur ging de Nijnselse storm liggen en 
kwam SDDL beter in het spel. Een 
aantal kleine kansen volgde, maar 
echt gevaarlijk werd SDDL niet. Ook 
na de rust was Nijnsel de betere ploeg, 
maar creëerde het beduidend minder 
kansen. Na een uur spelen werd we-
derom Leon Peters voor de keeper 
gezet, maar zijn inzet verdween naast 

het doel. Niet veel later was het de-
zelfde Peters die vanaf links aan een 
solo begon. Na een aantal spelers ge-
passeerd te zijn strandde zijn bekeken 
inzet in schoonheid op de lat. SDDL 
geloofde niet meer in goede afloop 
en probeerde de schade de beperken. 
In de slotfase werd de score toch nog 
opgevoerd. Johan van der Pas pas-
seerde zijn tegenstander op snelheid, 
waarna hij de keeper met een subtiel 
stiftje verschalkte. Ook het slotak-
koord was voor Van der Pas. Ditmaal 
kwam hij op rechts vrij en met een 
prachtige lob van een meter of twin-
tig liet hij de doelman geen kans 0-4. 
Door deze goede overwinning staat 
Nijnsel derde met twee punten ach-
terstand op koploper DVG. Volgende 
week is er geen programma, maar op 
23 november komt de nummer vier 
van de ranglijst SES uit Langenboom 
op bezoek in Nijnsel. Als de punten 
dan in Nijnsel blijven zal het nog lang 
onrustig blijven met de themamiddag 
in het verschiet.

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Rhode deelt punten met FC Uden
Rhode moest zondag met maar 
liefst zes invallers beginnen, een 
speler geschorst  en vijf gebles-
seerd. Met name de hele voorhoede 
ontbrak. Maar gelukkig heeft Rhode 
een brede selectie en uiteindelijk 
kwam het tot een verdiende pun-
tendeling tegen FC Uden.

Vorig seizoen werd FC Uden met 
afstand kampioen in de 4e klas en 
er werd dit seizoen ook wel het een 
en ander van hen verwacht. Aan het 
spel was dit ook wel te zien: ver-
zorgd en offensief voetbal. De eer-
ste kans was ook al na 2 minuten 
voor FC Uden, maar in de 4e minuut 
was ook Rhode al dicht bij een tref-
fer. Zo ontstond er met name voor 
de rust een aantrekkelijke wedstrijd 
met wisselende kansen. In de 24e 
minuut ging Tom Willems op rechts 
door, zijn schot werd gestopt, maar 
rolde in de voeten van Paul Smeets 
die geweldig uithaalde en van 25 
meter raak knalde, 1-0. Rhode was 

nog in feeststemming toen FC Uden 
al weer de aanval zocht en de paal 
raakte. Het bleef nog even 1-0, 
maar FC Uden kwam toch snel weer 
op gelijke hoogte. In de 32e minuut 
omspeelde Hahop Aslamjan een 
paar tegenstanders en schoof de bal 
in de hoek, 1-1. Vervolgens hadden 
zowel FC Uden en Rhode voor rust 
nog een goede kans, beide schoten 
gingen echter net voorlangs.
Na rust was het niveau wal minder, 
maar het bleef spannend met wisselde 
kansen. Rhode was gevaarlijk uit een 
vrije trap die net voorlangs ging. Maar 
ook de doelman Paul van Heesch 
moest een paar keer handelend op-
treden.  In de 79e minuut was er een 
fraaie aanval over links, een voorzet 
van Pieter Verbruggen werd door de 

instormende Martijn van Boerdonk 
net voorlangs geschoten. Vlak voor 
tijd kwam er een nieuwe kans op de 
volle winst, een steekballetje op Rob 
Foolen kreeg net het laatste tikje niet 
mee. Het bleef bij 1-1.
Komend weekend is er een inhaal- 
en bekerprogramma gepland. Voor 
Rhode komen er dan diverse teams 
in actie. Rhode speelt in de 3e ronde 
de bekerwedstrijd uit tegen Berghem 
Sport. Deze wedstrijd is gepland 
voor zondagmiddag 14:30 uur, maar 
kan mogelijk nog worden verplaatst 
naar zaterdag of donderdag.  Rhode 
2 speelt zondag de laatste wedstrijd 
van de eerste periode. Bij winst is 
Rhode periodewinnaar, tegenstan-
der is Erp 2. Voor meer info zie: 
www.rhode.nl.

BANDEN 
WISSELWEKEN
BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

t(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

broek, rok, laars of tas?
Wij kunnen deze in vele 

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 12 november t/m dinsdag 18 november 2014
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DAMES/HEREN
THERMOBROEK
zwart/wit
polyester
maten S-XXL

thermoshirt 2.99

MASTERDARTS
DARTBORD
sisal materiaal, 
rond metalen 
nummer ring, 
voldoet aan 
competitie 
eisen. 
excl. pijlen

CHOCOLADE
LETTER
melk
keuze uit 
M, P en S

RACEBAAN MET
HANDGENERATOREN
laat de auto's racen met behulp 
van 2 handgeneratoren

KOOLMONOXIDE
MELDER
85db, waarschuwt 
bij gevaarlijke
concentraties 
koolmonoxide,
plaats er één 
bij de CV ruimte

VASELINE
BODYLOTION
diverse varianten
400 ml

SILAN
WASVERZACHTER
diverse soorten
37 wasbeurten

DAMES
RIEM
diverse uitvoeringen
maten 75-105

249 995239

084 1495

995 199

159

PERSIL
WASMIDDEL
diverse soorten
16 wasbeurten

199

CLUSTER
VERLICHTING
voor binnen en buiten
4,5 meter snoer

CHOCOLADE
FONDUESET
porselein
met 2 vorkjes

DAMES
VEST
grofgebreid acryl
diverse kleuren
maten S-XL

099

219

099699

119

HOESLAKEN 
PERCALE KATOEN
90x200 cm

90x220 cm 4.99
140x200 cm 5.99
180x200 cm 6.99
180x220 cm 7.99

KANDELAAR VOOR
DINNERKAARSEN
wit hout
22 cm

31 cm 1.99

449

KERSTDORP 
MET VERLICHTING
set bestaat uit 5 huisjes 
en 4 karikaturen

995 1495

1495

COZZI
BOXERSHORT
jongens
maten 
98-152

HOBBY
ACRYLVERF
diverse kleuren
topkwaliteit
250 ml

139

TRENDY
HEADPHONE
hippe neon kleuren 
of een pluche variant
beide headphones 
zijn uitgerust met 
topkwaliteit speakers

UITZOEKEN
SPEELGOED
voordelige 
schoencadeautjes

499
GUESS
SEDUCTIVE
eau de toilette
75 ml

299

PAILLETTEN
SJAAL
70x38 cm

muts 1.49

9-DELIG PRIJSKNALLER

CADEAUTIP 2-PACK

BAANLENGTE 6.32 M135 GRAM

OP = OP

WEDSTRIJD
KWALITEIT

ONMISBAAR VOOR
ELKE KUNSTSCHILDER

KERSTDORP 
MET MUZIEK 
LED-verlichting
9.959.95

FONDUE
BORD
porselein
Ø 19 cm
1.09

CHOCOLADE
SINT
150 gram
0.75

BRAND
BLUSSER
met manometer
1 kg
6.99

DINNER
KAARSEN
2x23 cm
14 stuks
2.49

PENSELEN
SET
10-delig
1.75
SCHILDERS
DOEK
canvas
30x30 cm
1.59

MASTERDARTS
DARTPIJLEN
3 stuks in
opbergdoosje
2.95

GLORIA 
VANDERBILT
eau de toilette
100 ml
5.99

UITZOEKEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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OLAT wandeltocht vanuit 
Nistelrode

wandelen

Op zondag 16 november organi-
seert Wandelsportvereniging OLAT 
haar 2e wandeltocht in dit winter-
seizoen; ditmaal vanuit Nistelrode. 
We doorkruisen met de wandeling 
2 prachtige wandelgebieden: de 
Maashorst en Herperduin.

 In deze tijd van het jaar kan daarbij 
nog volop worden genoten van de 
prachtige herfstkleuren. De Maas-
horst is een rijk vogelgebied waar 
de overwinteraars uit het Noorden 
weer zijn neergestreken. We zullen 
in het landschap regelmatig de Peel-
breuklijn passeren met de daarbij be-
horende horsten en slenken. Doen 
daarbij enkele buurtschappen aan 
met een mengeling van natuur, cul-
tuur en landbouw. Zoals Loo, Don-
zel, Mun en Slabroek. Een en ander 
afhankelijk van de te lopen afstand. 
De route gaat verder langs enkele 
zandafgravingen en zoals bij OLAT 
gebruikelijk zal het asfalt onderweg 
zoveel als mogelijk worden verme-
den. In de plaats van het asfalt  heb-
ben de routebouwers weer fraaie 
kleine pittoreske zandpaadjes voor 

ons gevonden zodat het een ware 
natuurbeleving gaat worden. 

Startlocatie is Feesterij De Hoef-
slag, De Wan 1a, 5388 HJ Nistel-
rode (naast Van Tilburg Mode). 
Alle afstanden mogen vanaf 08.00 
uur starten. De ervaren wandelaars 
kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder 
willen wandelen en voor families 
met kinderen kan men tot uiterlijk 
12.30 uur ook starten op de 15 of 
10 km. Men moet rond 17.00 uur 
weer terug zijn op de startlocatie. 
Onderweg heeft OLAT enkele wa-
gen- en caférustposten ingericht. 
Op de wagenrusten is de verzor-
ging bij het startgeld inbegrepen. 
Er hangen pijlen en men krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig zijn te wandelen. 
De mogelijkheid bestaat om de rou-
tes op de startlocatie op de eigen 
GPS te downloaden. Kinderen ge-
nieten 50% korting op het inschrijf-
geld. Nadere informatie op de web-
site www.olat.nl of per e-mail bij 
winterserie@olat.nl. 

Geen overwinningen teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Drie van de vier teams verloren hun 
wedstrijd. Alleen Attaque 3 wist 
een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Attaque 1 ging op bezoek bij koplo-
per MCS-ttv Veldhoven en verloor de 
wedstrijd met 8-2. Maarten Kerkhof 
en Dirk Kastelijn wonnen ieder één 
wedstrijd, Menno van Os wist geen 
wedstrijd te winnen. Attaque bezet 
na 8 wedstrijden met 36 punten nog 
altijd de veilige 4e plaats. Tios heeft 
inmiddels ook 36 punten maar heeft 
nog een wedstrijd tegoed.

Attaque 2 ging op bezoek bij het 

op de tweede plaats staande PJS uit 
Vught. Er werd met 7-3 verloren. 
Henry van Casteren, Leon Huijberts 
en Frank van der Zanden wonnen 
ieder één wedstrijd. Het team heeft 
nu 21 punten en staat hiermee 5 
punten achter op nummer 5 Always 
Fair. Er zijn nog drie wedstrijden te 
spelen.

Attaque 3 speelde een uitwedstrijd 
bij OTTC in Oss. Er werd uiteinde-
lijk met 5-5 gelijkgespeeld. Cliff van 
Driel bevestigde zijn goede vorm en 
won al zijn wedstrijden, Stefan Kerk 
won er één, Bram Marinus wist geen 

wedstrijd te winnen. Verder werd 
het dubbelspel gewonnen. Het team 
staat met 51 punten op een stevige 
2e plaats. De achterstand op koplo-
per Asio is inmiddels 13 punten en 
met nog twee wedstrijden te gaan 
bijna niet meer in te halen.

Het jeugdteam ging op bezoek bij 
MCS-ttv Veldhoven . Het verloor 
nipt met 6-4. Bas Janssen won twee 
wedstrijden, Mika van  Heeswijk 
won er één, Sam Heijmans wist geen 
wedstrijd te winnen, ook het dub-
belspel werd gewonnen. Het team 
bezet met 27 punten de 5e plaats.

Sportuitslagen HBV Ontspanning

handboogschieten

Op dinsdagmiddag heeft de Ro-
zelaer hun wekelijkse wedstrijd 
geschoten. Dagwinnaar was Jan 
Gordijn met 229 punten (PR). De 
overige uitslagen: Jan van Erp 221, 
Antoon Vervoort 218, Leo van 
Breugel 202, Wim Boonstoppel 191 
en Jan Lathouwers 135.

Op dinsdagavond was de zesde 
competitie wedstrijd  indoor van 
de NHB thuis bij Ontspanning. De 
scores waren: William Huyberts 
273, Piet van den Berg 279, Martie 
Verhoeven 251, Antoon Hermes 
187, Jan Gordijn 197, Mark Kuys 
202 en Jos van den Berg 126 (hout). 

Op vrijdagavond was de zesde 
wedstrijd in de jeugdcompetitie. De 
jeugd van Ontspanning schoot in 
Eerde. De scores waren: Sjef van den 
Berg 294, Piet van den Berg 281, 

Floris Mesu 256, Teun Martens 226, 
Dani Hobbelen 218, Remco Boleij 
218, Simon Boersbroek 197, Tim 
Hulsen 196, Ray Matuszewski 71 en 
Simon Roumen 44.

Op zondag schoten Floris en Dione 
Mesu een indoorfita in Helmond. 
Floris schoot in totaal 505 punten en 
Dione schoot 434 punten.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijd en op dinsdagmid-
dag de Rozelaer. Op vrijdagavond 
14 november komt Beatrix uit 
Eindhoven op bezoek bij Ontspan-
ning voor een vriendschappelijke 
wedstrijd. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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dansen Marvu sponsort nieuwe kleding

Sunrise houdt feestelijke familiedag

Dansvereniging Sunrise hield af-
gelopen zondag 9 november de 

jaarlijkse familiedag in De Beurs. 
Familieleden en vrienden waren 

uitgenodigd om alle danseressen 
te komen aanmoedigen. Alle dans-
groepen vertoonden voor het eerst 
haar nieuwe dansen.

Al sinds augustus zijn alle dansgroe-
pen intensief aan het trainen om de 
dansen voor het nieuwe seizoen on-
der de knie te krijgen. De trainsters 
hebben weer hard gewerkt om ook 
deze keer voor de dag te komen 
met aansprekende choreografieën 
op eigentijdse muziek. Tegelijkertijd 
werden flink wat uren gemaakt om 
alle nieuwe danspakjes op tijd klaar 
te hebben. 

Om alle familieleden en vrienden 
van de danseressen de gelegenheid 
te geven te komen kijken, traden 
alle groepen twee maal op, eenmaal 
’s ochtends en eenmaal s’ middags. 
Beide keren was De Beurs helemaal 
uitverkocht. De uitvoeringen wer-
den allemaal heel positief ontvangen 
door het enthousiaste publiek.

Ook werden op deze dag de nieuwe 
vesten van de Garde Dynamic, ge-
sponsord door Marvu, gepresen-
teerd. Ze kunnen hiermee nog pro-
fessioneler voor de dag komen op de 
toernooien waar ze aan mee zullen 
doen dit dansseizoen.

Roois sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Deze meisjes zijn de jongste leden van sunrise. 
ze traden voor het eerst op met hun trainster anne.
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MooiRooikrantDe 37
Nipt verlies KV Rooi in eerste 
binnenwedstrijd

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

Afgelopen zondag speelde KV Rooi 
de eerste binnenwedstrijd tegen 
Oranje-Wit. De eerste minuten 
kwamen er al veel kansen aan beide 
kanten. Toch wist Oranje Wit twee 
keer de korf te raken. 

KV Rooi moest hier iets aan doen 
en dat gebeurde door een vrije 
worp en een mooi afgerond schot 
van Ilse van de Bosch. De thuis-
ploeg had de stand weer op 2-2 
gebracht. Er bleven veel kansen 

komen voor KV Rooi, maar ook nu 
wisten de gasten weer te scoren. 
Zo liep KV Rooi achter de feiten 
aan en bleven het steeds één of 
twee doelpunten achter. Na de rust 
moest KV Rooi zien te scoren, ook 
nu was het Oranje-Wit dat met een 
afstandsschot weer een voorsprong 
nam. De laatste minuten gingen in 
en KV Rooi had kansen genoeg. Nu 
wist ook Rooi de korf te raken en 
de stand op 12-14 te zetten. Met 
nog één minuut op de klok maakte 

Rooi het nog spannend. Met een 
mooi afstandsschot van Sanne 
Hulsen kwam de stand op 13-14. 
Helaas waren de dames te laat met 
hun kansen, want daar klonk het 
eindsignaal. KV Rooi heeft hard ge-
werkt maar zal de volgende wed-
strijden haar kansen af moeten ma-
ken. Volgende week staat Olympia 
tegenover KV Rooi. Ze spelen om 
16:00 in Asten en gaan dan knok-
ken om de punten mee naar huis 
te nemen.

NJBB Winteravondcompetitie: 
winst voor team 1 en 3

jeu de boules

In de hoofdklasse bracht team 1 in 
haar thuiswedstrijd  Udenhout 1 
een gevoelige klap toe door deze 
wedstrijd met 7-2 te winnen. 

Het triplet Jan v Erp/Frans vd  
Velden/Angela Gerritsen was deze 
avond goed in vorm en won 3 par-
tijen. Team 1 (+7) klom daarmee een 
plaats in de rangschikking en staat 
nu 2e met evenveel punten als de 
koploper. In de 1e klasse kon team 
2 het in haar uitwedstrijd tegen La 
Donnée 1 in Tilburg niet redden en 
verloor deze wedstrijd met 3-6. Ze 
zakte hierdoor een plaats in de rang-
schikking en staat nu 4e  (+4). Team 
3 is in “the winning mood” en wist 
haar wedstrijd tegen team 4 over-
tuigend binnen te halen met 7-2. 
Zowel het triplet Hennie v Eck/Ria 
vd Loo/Jan vd Loo als wel het triplet 
Aad Keuzenkamp/Jeanne Sanders/
Albert v Schijndel bleven deze avond 
ongeslagen. 
Team 3 blijft daarmee ongeslagen 

het klassement in de 1e klasse  aan-
voeren (+9) en team 4 blijft hekken-
sluiter (+1).  

Vrijdagavondcompetitie 
Op de 2e speelavond wist Jan vd 
Loo de meeste punten binnen te ha-
len door met 3 +19 te winnen. Ad 
vd Velden werd 2e met 3 +17 en 
Angela Gerritsen 3e met 3 +9. Met 
2 winstpartijen kwam Toon Vervoort 
op de 4e plaats (+20) en Ronald 
Thijssen eindigde op de 5e plaats 
(+16). Jan vd Loo en Jan vd Schoot 
(beide 5 punten) staan nu aan de 
kop van het klassement.

www.theonedesign.nl, 
www.oerlemans-interieurs.nl, 

06-30988714.

Een interieur voor ieders 
budget voor zowel 
particulieren als bedrijven 

•  Van complete keukens tot 
maatwerkinterieurs. Voor u als particulier 
of bedrijf bieden wij een passend en 
creatief ontwerp voor een betaalbare prijs.

•  Van adviesgesprek tot 3D ontwerp, van 
uitvoering tot montage. Alles wordt 
geregeld en uitgevoerd door 
TheOneDesign en Oerlemans Interieurs.

&

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

MooiRooi Kind-Ouder Toernooi 
zorgt voor veel tennisspektakel

tennis

Alle zestien tennisbanen waren 
weer volop in gebruik tijdens het 
MooiRooi Kind-Ouder Toernooi 
afgelopen weekend bij TV De Kie-
nehoef. Vele leden waren van de 
partij. Van jong tot oud, iedereen 
deed mee en dat maakte het jaar-
lijks terugkerende toernooi weer tot 
een gezellig samenkomen.

Het toernooi werd over twee da-
gen gespeeld en beide dagen was 
er volop vertier. ‘’Het is dit jaar de 
achttiende keer dat we het toernooi 
organiseren, de eerste keer was in 
1997’’, vertelt medeorganisator Cees 
van den Boer. ‘’Ik durf rustig te zeg-
gen dat het één van de grootste re-

creatieve tennistoernooien van heel 
Nederland is met onze 320 deelne-
mers.’’ En groot was het zeker. Met 
zestien banen bezet en ongeveer 
375 wedstrijden van dertig minuten 
was er genoeg te beleven aan de 
Bremhorst.

Bij het toernooi moet minimaal één 
van de twee spelers lid zijn van de 
vereniging. ‘’Zo hebben we zelfs 
twee deelnemers uit Gelderland, 
die speciaal hiervoor een weekendje 
bij familie komen slapen’’, lacht Jan 
de Wit, die het toernooi ook mee 
organiseert. ‘’Het is een echt club-
toernooi, iedereen van de club kan 
deelnemen.’’

Met deelnemers van jong tot oud en 
van selectietennissers tot recreatie-
tennissers was er veel variatie in de 
wedstrijden. De oudste deelnemer 
van het toernooi was 75 jaar en de 
jongste 5 jaar. De kleintjes werden 
natuurlijk wel zoveel mogelijk bij el-
kaar gezet, zodat het eerlijke partijen 
werden. ‘’De uiteindelijke winnaars 
krijgen als aandenken een foto met 
de titel erbij op een mooi standaard-
je’’, vertelt Van den Boer.  Ook wat 
toeschouwers betreft was het aardig 
druk. Opa’s, oma’s, vaders, moe-
ders, broertjes, zusjes, iedereen was 
erbij om hun familie aan te moedi-
gen en te steunen. De complete uit-
slag vindt u op www.mooirooi.nl 

KV Nijnsel geeft wedstrijd uit handen 
De eerste wedstrijd van de binnen-
competitie voor KV Nijnsel 1 stond 
op het programma tegen DOS. Het 
team uit Heusden heeft goede re-
sultaten neergezet in de buitencom-
petitie, dus Nijnsel was bedacht op 
flinke tegenstand.
 
De eerste tien minuten waren in 
handen van Nijnsel. De aanvallen die 
door Nijnsel werden opgezet, wer-
den direct omgezet in mooie kansen. 
Nicole de Koning opende de score 
met een behendige doorloopbal. 
Kort daarna wisten ook Marlou v.d. 
Vleuten en Myrna Foolen de korf te 
raken. Op het derde doelpunt van 
Nijnsel had DOS meteen een ant-
woord en bracht de stand op 3-1. 
Met deze stand was het voor Nijnsel 
belangrijk om de voorsprong uit te 
bouwen, maar DOS begon nu ook 
warm te draaien en maakte het de 
thuisploeg moeilijker om aanvallen 
op te zetten. Na een kwartier domi-
neerde DOS de wedstrijd en wist de 
ruststand op 4-4 te brengen.

Na de rust leek Nijnsel in de rust te 
blijven hangen. De aanvallen waren 
weinig verrassend, maar ook DOS 
had het moeilijk om op gang te ko-
men. Na tien minuten viel het eerste 
doelpunt aan de kant van Nijnsel en 
nam de thuisploeg weer de leiding. 
Helaas kon Nijnsel net als in de eer-
ste helft de voorsprong niet uitbou-
wen en was het DOS die uitblonk 
in kansen afmaken. Vier keer bin-
nen korte tijd wist DOS te scoren en 
lukte ze het om de stand op 5-8 te 
brengen. Het spel werd steeds meer 
fysiek, met als gevolg dat invalster 
Kelly van Kessel de zaal geblesseerd 
moest verlaten. Nijnsel had moeite 
om te acteren op het plotselinge fy-
sieke spel van DOS, en had, op één 
doelpunt van Selly van Roosmalen 
na, niks meer te zeggen. Met een 
eindstand van 6-10 heeft Nijnsel 
genoeg huiswerk voor de volgen-
de wedstrijd. Doelpunten: Nicole 
de Koning 2x, Marlou vd Vleuten,  
Myrna Foolen, Sandra Verhagen en 
Selly van Roosmalen 1x.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren
Rhode 1 - FC Uden 1   1-1
Venlosche Boys 2 - Rhode 2   1-2
Rhode 3 - TOP 3   4-1
WEC 2 - Rhode 4   3-0
Rhode 6 - Avanti’31 5   4-3
Rhode 7 - Mariahout 5   4-3
DVG 6 - Rhode 8   4-3
Boskant 5 - Rhode 9   3-4
Rhode 10 - Heeswijk 8   1-3
Rhode VR1 - ELI VR2   4-0
Nooit Gedacht VR3 - Rhode VR2 7-3 

Uitslagen jeugd:
Boekel Sport A1 - Rhode A1 1 - 4
Rhode A2 - NLC’03 A1 4 - 1
Boskant A1 - Rhode A3 4 - 1
Blauw Geel A5 - Rhode A4 2 - 2
Rhode B1 - Sparta’25 B1 2 - 2
Blauw Geel B5 - Rhode B3 0 - 8
Rhode B4 - Erp B3 0 - 8
HVCH C1G - Rhode C1G 3 - 0
Rhode C2 - Boekel Sport C2G 2 - 1
Rhode C4 - Sparta’25 C4 2 - 9
Rhode D1G - Volharding D1 0 - 2
Rhode D2 - Boekel Sport D1G 1 - 11
Boekel Sport D3G - Rhode D3G 3 - 2
Sparta’25 D3 - Rhode D4 4 - 1
ELI D2 - Rhode D5 0 - 4
Rhode D6G - Sparta ‘25 D4G 3 - 2
OSS’20 E1 - Rhode E1 4 - 2
Rhode E2G - Gemert E3 4 - 0
Rhode E3 - Schijndel/DE WIT E3 4 - 1
Rhode E4 - Blauw Geel E5 7 - 3
Rhode E5 - Gemert E6 7 - 3
Gemert E7 - Rhode E6G 9 - 6
WEC E3 - Rhode E7G 8 - 3
Gemert E9 - Rhode E8G 3 - 1
Rhode E9G - Handel E3 1 - 6
Rhode F1G - Avanti’31 F1 7 - 2
DVG F1 - Rhode F2G 4 - 3
Rhode F3 - Schijndel F3 1 - 5
Blauw Geel F5 - Rhode F4 2 - 1
Rhode F5 - Boerdonk F1 2 - 4
Rhode F6 - Stiphout Vooruit F5 1 - 7
Rhode F7G - Blauw Geel F8 2 - 3
WEC F3G - Rhode F8 1 - 6
Rood Wit’62 F3 - Rhode F9G 16 - 1
Rhode MB1 - Erp MB1 0 - 1
Blauw Geel MC1 - Rhode MC1 1 - 0
Schijndel MD1 - Rhode MD1 14 - 1
Rhode MC1 - SJVV MC1 0 - 9
Rhode MD1 - SCMH MD2 4 - 1

Programma senioren zo 16/11:
Berghem Sport 1 - Rhode 1  14:30u
Erp 2 - Rhode 2  12:00u
Rhode 7 - Boekel Sport 6  12:00u
Rhode 9 - WEC 6  12:00u
Rhode VR1 - UDI VR3  10:00u
Rhode VR2 - NLC VR2  10:00u
RKPVV Veteranen  16:30u
 
Programma jeugd za 15/11:
Schijndel A1 - Rhode A1 15:00u
Rhode A2 - WEC A1 14:30u
SCMH A1 - Rhode A3 14:30u
Blauw Geel A4 - Rhode A4 14:30u
Rhode B1 - Gemert B1 14:30u
Rhode B2 - DVG B1G 12:45u
Keldonk B1 - Rhode B3 14:30u
Rhode B4 - Gemert B5 12:45u
Rhode C2 - ELI C1G 12:45u
VOW C1 - Rhode C3 13:00u
Rhode C4 - Schijndel C4 11:30u
Rhode D2 - Blauw Geel D3 11:30u
SCMH D1 - Rhode D3G 11:30u
Ollandia D1G - Rhode D4 11:30u
Keldonk D1G - Rhode D5 11:30u
Rhode D6G - VOW D2 10:30u
Berghem Sport E1 - Rhode E1 11:00u
Rhode E2G - MULO E4 9:15u
Rhode E3 - VOW E1 9:15u
Rhode E4 - Ollandia E1 9:15u
VOW E2 - Rhode E6G 9:30u
Mierlo Hout E6 - Rhode E7G 9:30u
Erp E5 - Rhode E8G 9:15u
Rhode E9G - Rood Wit’62 E7 9:15u
Rhode F1G - NWC F1G 9:15u
Gemert F2 - Rhode F2G 10:30u
Blauw Geel F4 - Rhode F3 10:15u
Rhode F4 - Erp F3 10:30u
Rhode F5 - Gemert F6 10:30u
VOW F2 - Rhode F6 10:30u
Gemert F8 - Rhode F7G 10:30u
Blauw Geel F10 - Rhode F8 10:15u
Rhode F9G - Blauw Geel F11 10:30u

Rhode MB1 - Rood Wit’62 MB1 14:30u
Brandevoort MC1 - Rhode MC1 14:30u
Venhorst MD1 - Rhode MD1 11:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes  
10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Cito 1  
2-2 (gestaakt in de 89e minuut)
UDI’19 3-Boskant 2 2-3
Mariahout 4-Boskant 3 1-2
Boskant 4-Avanti’31 8 1-0
Boskant 5-Rhode 9 3-4
Boskant 6-Avesteijn 8 1-2
UDI’19 VR3-Boskant VR1 1-1

Uitslagen jeugd: 
Boskant A1-Rhode A3 4-1
Eli B1-Boskant B1 5-5
WEC C2-Boskant C1 3-7
Boskant D1-Blauw Geel D4 5-0
DVG E2-Boskant E1 20-0
Boskant F1-Gemert F6  4-6

Programma senioren zo 16/11:
Boskant 3-Sparta’25 7 12.00u.
Boskant 4-WHV 3 12.00u.
Boskant 5-Schijndel 8 10.00u.

Programma  jeugd za 15/11: 
Ollandia A1-Boskant A1 v.13:15u.
Blauw Geel’38 B3-Boskant B1 v.13:15u.
DVG C2G-Boskant C1 v.11:45u.
Boskant D1-Erp D2 a.11:30u.
WEC E2G-Boskant E1 a.9:30, v.8:30u.
Boskant F1-Nijnsel F1G a.10:30u.
Boskant F2-Essche Boys mini F1 a.10:30u.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren
SDDL 1 - Nijnsel/TVE 1 0-4
Nijnsel/TVE 2 - DAW 2 0-2
DVG 3 - Nijnsel/TVE 3 1-1
WHV 3 - Nijnsel/TVE 5 2-0
Nijnsel/TVE 6 - Avanti’31 9 5-0
Avanti’31 10 - Nijnsel/TVE 7 1-1
Nijnsel/TVE VR1 - Heksenberg VR1 4-0
Nijnsel/TVE VR3 - Boerdonk VR1 5-4
Mierlo Hout Vet. Nijnsel/TVE Vet 1-2

Uitslagen jeugd: 
Nijnsel/TVE A1 - Mariahout A1 0-2
Gemert B3 - Nijnsel/TVE B1 2-2
SCMH C1 - Nijnsel/TVE C1 7-0
WEC D2G - Nijnsel/TVE D1 1-2
Nijnsel/TVE E1G - Ollandia E1 1-6
SJCVV E5 - Nijnsel/TVE E2 2-3
Nijnsel/TVE F1G - SCMH F1 5-1
DVG F5 - Nijnsel/TVE F2G 3-5
WEC MC1 - Nijnsel/TVE MC1 7-0

Programma senioren zo 16/2:
Nijnsel/TVE 3 - Avanti’31 2 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - WEC 5 10:00u
Nijnsel/TVE VR2 - WEC VR1 12:00u

Programma jeugd za 15/11:
Berghem A1 - Nijnsel/TVE  A1 15:00u
Brandevoort B1- Nijnsel/TVE  B1 15:00u
Nijnsel/TVE C1 - Mariahout C2G 13:00u
Boekel Sport D5G - Nijnsel/TVE D1 10:30u
Nijnsel/TVE  E1G - Gemert E4 10:00u
Nijnsel/TVE E2 - Boekel Sport E6G 10:00u
Boskant F1 - Nijnsel/TVE F1G 10:30u
Nijnsel/TVE F2G - Mariahout F4G 10:00u
Blauw Geel MC1 - Nijnsel/TVE MC1 13:00u

Ollandia

Uitslagen senioren:
DVG 1-Ollandia 1   3-1
Ollandia 2-Avesteyn 3   3-0
Schijndel 8-Ollandia 3   0-3
Ollandia VE1-Heeswijk VE1   4-2
Gemert VR2-Ollandia VR1   2-1

Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-VOW A1   2-3
Ollandia C1G-Gemert C5   4-0
Ollandia D1-Schijndel D3   3-2
Nijnsel/TVE E1G-Ollandia E1   1-6
Handel E1-Ollandia E2   2-7
Ollandia F1-Avanti’31 F4G   3-1
ODC MF5-Ollandia MF1  3-2

Programma senioren zo 16/11:
Ollandia VR1-DVG VR1   10.00u

Programma jeugd za 15/11:
Ollandia A1-Boskant A1   14.30u
Ollandia C1G-WEC  C2   13.30u
Ollandia D1-Rhode D4   11.30u
Rhode E4-Ollandia E1  v:8.30u
Ollandia E2-Gemert E6   9.30u
Ollandia F1-Gemert F9   9.30u
Ollandia MF1-DVG  MF2   9.30u
           

waterpolo

Argo
Uitslagen:
C1 - Arethusa  7-8
D1 - De Treffers  9-1
Dames 1 - PSV Waterpolo  11-9
E1 - PSV Waterpolo  21-1
E2 - De Warande  5-3
Heren 1 - Arethusa  15-4
Heren 2 - SWNZ (SG)  13-6

Programma za:
AquAmigos - D1  17:15u
Hieronymus - E2  18:00u
Arethusa - E1  18:15u
Nayade Classic 3 - Heren 1  20:00u
Nautilus 1 - Heren 2  20:15u
TRB-RES - C1 17:45u
DZT’62 - Dames 1  19:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 5/11:
1 Echtpr. Seegers 62,08 % 2 Mevr. 
F.Raaimakers- Hr. H.v.Genugten 56,67 
% 3 Hrn. Van Erp  54,58 %.

Bridgeclub BC Rooi750
Uitslag, 5/11:
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 61,25%, 2 Willem Pieters & 
Rien Voets 60,00%, 3 Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad 58,75%,
B lijn: 1 Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen 63,54%, 2 Hetty van Geffen 
& Lieke Pieters 57,64%, 3 Marianne 
Muller & Joop Muller 54,51%,
C lijn: 1 Hermien Botter & Dick Botter 
61,46%, 2 Jo Kremers & Harrie Kre-
mers 60,76%, 3 Hanny Bosch & Jan 
Bosch 59,38 %, 

Eindstand cyclus 2:
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 56,99%, 2 Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad 54,89%, 3 Theo 
Janssen & Robert Janssen 54,14%,
B lijn: 1 Ria Habraken & Toon Habra-
ken 55,26%, 2 Marianne Muller & 
Joop Muller 55,10%, 3 Hetty van Ge-
ffen & Lieke Pieters 54,81%,
C lijn: 1 Hanny Bosch & Jan Bosch 
59,32%, 2 Harrie Hol & Ad van Kaat-
hoven 58,11%, 3 Hermien Botter & 
Dick Botter 56,15%.

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 5/11: 
A lijn 1. Rien en Helma v.d.Heuvel 61.67 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 60.83 % 
3. Diny v.d.Boogaard- Corrie v Pinxste-
ren 57.08 % B. Lijn 1.Netty Leijtens- Nel 
v.d.Pijl  58.33 % 2. Netty v Dijck- Rinus 
Kuipers 58.13 % 3. Maria Foolen- Annet-
te Termeer 55.56 %. Eindstand 2e ronde: 
A lijn 1. Mia Poels- Ria v. Zon 58.77 % 
2. Rien en Helma v.d.Heuvel 51.64 % 3. 
Thea Huijberts- Ger Vervoort 51.05 5. 
B Lijn.1 Maria Foolen- Annette Termeer 
55.56 % 2. Netty Leijtens- Nel v.d.Pijl  
55.45 % 3. Netty v. Dijck- Rinus Kuipers 
56.28 %. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub De Beckart 
Uitslagen 6/11: 
A-lijn : 1. Nellie en Ad Vervoort  64.16 
%  2. Riet  en Cees van Hout 57.93 %  
3. Harrie en Jan van Erp 56.87 %. B-lijn 
: 1. Anny en Corrie Dortmans 57.91 % 
2. Anny en Lena van Acht 56.55 % 3. 
Nelly en Jan Seegers 55.00 %.

BC ’t Koffertje
Uitslag van 10/11:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
63,54; 2 Bep Machielsen & Heleen 
Voets 60,76; 3 Tonnie & Ton van Acht 
58,68
B-lijn: 1 Jos van Acht & Martien Hul-
sen 57,50; 2 Tiny van der Steen & Lies 
Vissers 56,77; 3 An van Genugten & 
Wil van Gerwen 53,75
C-lijn: 1 Hanny Regeer & Jo Scheepens 
62,67; 2 Leny van Kemenade & Rina 
Verhagen 61,08; 3 Wil Merkelbach & 
Jeanne Swinkels 58,50

Bridgeclub De Neul
Uitslag 10/11:
A-lijn: 1. Mia Poels en Peter Wagenaar 
65.51; 2. Toon Majoor en Jan Wouters
58.10; 3. Riet van Hout en Cees van 
Hout 57.18.
B-lijn: 1. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 62.24; 2. Sjef van de Kerkhof en 
Rinus Kuipers 61.72; 3. Hannie de Laat 
en Zus van de Rijt 59.11.
C-lijn: 1. Ans van Bakel  en Annie Ste-
vens 63.69; 2. Annie Kastelijn en Cor-
rie Kastelijn 57.74; 3. Annie Lathou-
wers en Gonnie de Poorter 57.14.
Uitslag 3e cyclus
A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry  Hut-
schemaekers 58.88; 2. Toon Majoor 
en Jan Wouters 58.31; 3. Mia Poels en 
&eter Wagenaar 57.82; 4. Ria Habra-
ken en Toon Habraken 57.07.
B-lijn: 1. Mia de Leijer en Sjane vd 
Vleuten 56.95; 2. Cor v Gerwen en 
Toon vd  
C-lijn: 1. Lenie van Rooy en Marianne 
Timmermans 56.05; 2. Tineke Klomp 
en Lenie Tijsma 55.77; 3. Gerda van 
de Kerkhof en Bertie Kuipers 55.01; 3.  
Gerda Schellekens en Bert Schellekens 
54.09.

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:
Nijnsel 1-DOS (A) 1 6-10
Tovido A1-Nijnsel A1 3-12
Nijnsel C1-Bladella C2 6-3
Flamingo’s (M) E3-Nijnsel E1 0-4

Programma Woe 12/11:
Nijnsel MW1-Corridor MW1 a.20.15u
Za 15/11:
Nijnsel A1-Emos A3 a.12.15u
Nijnsel A2-Merselo A1 a. 13.30u
Tuldania C2-Nijnsel C1 v. 8.30u
Nijnsel E1-De Korfrakkers E8 v. 10.15u
Zo 16/11:
Rietvogels 1-Nijnsel 1 v. 12.30

KV Odisco
Uitslagen:
Odisco E1 -  Alico E 2                   5 – 2
Odisco E2 – De Korfrakkers        0 – 16
Odisco B1 – m.k.v. B1   3 - 9 
Tovido 1 – Odisco 1                      6 - 9

Programma woe 12/11:
Flamingo ’s  mw1 – Odisco mw1 20.30 uur    
Programma za 15/11:
Winty B1 - Odisco B1 15.00u     
De Korfrakkers D3 – Odisco D1 10.30u        
Avanti F1 – Odisco F1              10.00u         
Blauw – Wit E1   - Odisco E2   10.55u
Programma zo 16/11:
Odisco1 – Flash1  10.00u

KV Rooi
Uitslagen 
KV Rooi 1-Oranje Wit 1  13-14
KV Rooi 2-Rietvogels 2  20-6
ZSV MW1-KV Rooi MW1  6-11
KV Rooi B1-NeCa B1  18-7
De Peelkorf B2-KV Rooi B2  13-5
ZSV C2-KV Rooi C2  4-4 
KV Rooi D2-Flamingo’s D1  0-6
KV Rooi E1-De Korfrakkers E1  5-4
Be Quick F3-KV Rooi F1  4-7

Programma woe 12/11:
KV Rooi MW1-SCMH MW1  a. 20.00u. 
Korloo MW1-KV Rooi MW3  a. 19.00u.

Programma za 15/11:
Klimroos B1-KV Rooi B1  v. 12.30u. 

KV Rooi B2-Avanti B2  a. 15.20u. 
JES D1-KV Rooi D1  v. 09.15u. 
Celeritas D1-KV Rooi D2  v. 10.15u. 
Corridor E1-KV Rooi E1  v. 09.15u. 
KV Rooi E2-BMC E2  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-Korloo F2  a. 10.00u.

Programma zo 16/11:
Olympia 1-KV Rooi 1  a. 15.45u. 
Swift 3-KV Rooi 2  a. 11.35u. 

beugelen

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’
Uitslagen:
Olland 1 - Tegelen 3 4 - 1
Olland 2 - Loosbroek 2 3 - 2
Olland 3 - Heeze 1 2 - 3
Olland 4 - Hoogeloon 4 4 - 1
Olland 5 - Liempde 2 2 - 3
  
Programma wo 11-11 
Olland 5 - Hoogeloon 5 20.00u
Za 15/11: Sevenum 1 - Olland 1 20.00u
Di 18/11: Olland 2 - Hoogeloon 4 20.00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal Competitie
Uitslagen
Gerits/d’n Dommel – Krans Hoveniers 2-8
de Beleving – 
Bart Klerkx/Brabant Sport 2-2
Oud Rooy – 
Schildersbedrijf Gebr Harks 2-3
Royal Queen Seeds – 
’t Straotje/vd Biggelaar 4-3
Dorpsherberg/van Driel – 
RooiPresenteert.com 10-0
Amigos Menswear/van Dijk – 
van Ouds 6-4

Programma Vrij 14/11:
Pijnappels / v. Schijndel - 
Woonwinkel 19:30u
Kasteren Restyling - 
Wetering Boys 20:15u
Krans Hoveniers - 
de Beleving  21:00u
Gerits /d’n Dommel - 
RooiPresenteert.nl 21:45u
Ma 17/11:
Klerkx / Brabant Sports - 
Oud Rooy  21:00u
Schildersbedrijf Harks - 
Royal Queen Seeds 21:45u

basketbal

BV Rooi
Uitslagen 
Aeternitas H1 - BV Rooi H1 61-75 
EVBV Octopus U14 - BV Rooi U14 41-93
BC Jink U20 - BV Rooi U20 59-65
Octopus D2 - BV Rooi D1 37-50

Programma 16/11:
BV Rooi U12 – BC Lieshout U12 11:15
BV Rooi U14 – BV Rush U14 12:45
BV Rooi U20 – Deurne Pioniers U20 14:30
BV Rooi D1 – BV Schijndel D1 16:15

hardlopen

SV Fortuna ’67 
8 november Gorinchem Typhoonloop 
MannenTrim 10.000 m
Mari van Houtum 47.01
Piet van Engeland 1.00.19
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke van Boxmeer 1.00.55 

9 november Veghel Krollenloop 
MannenTrim 10.000 m
Jos van Uden 49.53
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 46.51 (2e)

9 november Oss Geffenseplascross 
Mannen60 9.550 m
Peter Hellings 59.16
Vrouwen50 9.550 m
Antoinette van de Laar 47.02 (2e)
Rikie Huyberts 47.25 (3e)
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Rooise Biljart Competitie

biljarten

In de 9e ronde had St.Joris een goe-
de score van 92 punten. 

Korte partijen: Antoon van Eert 
(Boskant) 30 car. in 8 beurten waar-
bij een serie van 12 (moy. 3,75),  
Hennie Jans (St.Joris) 40 car. in 13 
beurten (moy. 3.07), Carlo Mutsaers 
(’t Pumpke) 32 car. in 13 beurten 
(moy. 2,46), Nico Saris (Oud Rooi) 
24 car. in 13 beurten (moy. 1,84), 
Toon Lathouwers (B.C. Eerschot) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53),  
Albert Kusters (St.Joris) 34 car. in 
14 beurten (moy. 2,42) en Henri  
Foolen (Kofferen) 26 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,85). Cees van Oorschot 
van St.Joris (24 car.) maakte een se-
rie van 10.

Uitslagen: Kofferen – Boskant 58-
79, B.C. Eerschot – Gin Keus 76-64, 
Oud Rooi – Jachtrust 76-64, D’n 
Toel – St.Joris 48-92, Beurs – Wapen 

van Eerschot 80-60, ’t Pumpke – 
Dorpsherberg 73-67. Wellie Winne 
Welles was vrij.

Stand: 1 Beurs (9) 681, 2 B.C. Eer-
schot (9) 652, 3 St.Joris (8) 642, 4 
Kofferen (9) 594, 5 Wellie Winne 
Welles (8) 582, 6 D’n Toel  en Gin 
Keus (8) 579, 
8 Jachtrust (8) 574, 9 Boskant (8) 
566, 10 ’t Pumpke (9) 564, 11 Wa-
pen van Eerschot (8) 543, 12 Oud 
Rooi (8) 516, 13 Dorpsherberg 
(8)457. 

Programma Ma. 10 nov.: Boskant – 
D’n Toel
Di. 11 nov.: St.Joris – Jachtrust en 
Dorpsherberg – Beurs
Do. 13 nov.: Wapen van Eerschot – 
Oud Rooi, Gin Keus – Kofferen en 
Wellie Winne Welles – ’t Pumpke. 
B.C. Eerschot is vrij.                                                                                
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Nipte verliespartij voor Rooise 
dames

hockey

Na een week hard getraind te heb-
ben stond afgelopen weekend een 
tegenstander uit de hoogste regio-
nen voor de deur, namelijk Zwart-
Wit. Het beloofde een spannende 
pot te worden, want voor beide 
teams waren er belangrijke punten 
te behalen. 

Na het eerste fluitsignaal schoten 
de dames uit de startblokken. Hier-
mee creëerden de Rooise dames een 
handje vol kansen in de eerste helft, 
maar die kansen werden niet ver-
zilverd. Uit het spel van Zwart-Wit 
was af te leiden dat ze bloedfanatiek 
waren, met name het baltempo lag 
hoog en een aantal goede combina-
ties maakte het lastig voor de Rooise 
dames. De dames uit Breda wisten 
helaas de goal wel twee keer te vin-
den in de eerste helft. Met de rust 
keek MHC tegen een achterstand 
van 2-0 aan. Met enkele wijzigin-
gen die in de rust werden besproken 
ging Rooi er weer met goede moed 
tegenaan. Er waren immers nog 35 
minuten te spelen en er was nog 
niks verloren. De tweede helft was 
ook een ander beeld dan de eerste 
helft. In deze helft kwam het goede 

spel van Rooise zijde. Dit goede spel 
resulteerde uiteindelijk ook in twee 
doelpunten en bracht de stand op 
gelijke hoogte. Met nog 1 minuut op 
de klok was het een kwestie van slim 
uithockeyen voor de Rooise dames. 
Helaas lukte dit in deze wedstrijd 
niet, door een uitbraak van Zwart-
Wit wisten zij het doel nog eenmaal 
te raken. Wat leidde tot een neder-
laag van 3-2 voor MHC. De grote 

teleurstelling bij Rooi was zichtbaar 
en voelbaar, want zij hebben moedig 
gestreden om terug te komen van 
een achterstand. Helaas doet deze 
verliespartij afbreuk aan een reeks 
van vijf opeenvolgde winstpartijen. 
Maar zondag zijn er weer nieuwe 
punten te vergeven en zijn de da-
mes gebrand om voor thuispubliek 
te schitteren. Er wordt dan om 12.45 
gespeeld tegen Geldrop. 

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED

Reuzendoder MHC Rooi heren 1 slaat weer toe 
Helmond, de club met de ambi-
tie om overgangsklasse te spelen, 
kwam op bezoek in Rooi. De num-
mer twee van de ranglijst heeft op 
Berkel na de minste tegendoelpun-
ten, maar heeft toch veel weten te 
scoren. Een loodzware opgave voor 
de mannen van Rooi die de punten 
hard nodig hebben. 

Van de ambitie voor de overgangs-
klasse was nauwelijks wat terug te 
zien bij de uitploeg. Het was Rooi 
dat al vroeg in de wedstrijd een paar 
keer gevaarlijk opdook voor het vij-
andelijk doel. Nadat Rooi haar kan-
sen niet benutte was het de beurt 
aan Helmond. Via een aanval over 
de linkerflank kwam de bal voor het 

eerste in de Rooise cirkel. Het schot 
verdween meteen in de touwen en 
de 0-1 was alweer een feit. 

Rooi bleef van achteruit de openin-
gen naar voren zoeken. Het wilde 
nog voor rust de gelijkmaker op het 
scorebord zetten. Toen de bal in de 
27e minuut bij Marc van Wijk terecht 
kwam begon hij aan een solo waar-
mee hij drie verdedigers uit Helmond 
het nakijken gaf. Hij legde de bal ver-
volgens panklaar neer voor Willem 
van der Heijden die de mooie aanval 
bekroonde met een doelpunt. 

1-1 leek een uistekende uitgangspo-
sitie, maar Rooi bleek nog niet klaar 
vóór rust. Net voor de theepauze 

kreeg Rooi een corner. Toen deze 
corner erin vloog stond Rooi zowaar 
op 2-1. Na de break liet Helmond 
dat ook zij gevaarlijk waren via de 
corner. Helmond kreeg de ene cor-
ner na de andere en in de 54e mi-
nuut wisten zij een corner te benut-
ten. Het weerwoord van Rooi liet 
niet lang op zich wachten. 
Nog geen minuut later kreeg  
Martijn van Hemert de bal en gaf 
een briljante dieptebal. Willem van 
der Heijden wist de bal goed in te 
schatten en werkte de bal achter de 
Helmondse keeper. Willem bepaalde 
hiermee de eindstand van 3-2 en 
werd na de wedstrijd, mede vanwe-
ge zijn hattrick, uitgeroepen tot man 
of the match.   

Ollandse Biljartkampioenschappen
De uitslag van de op 5 novem-
ber gespeelde inhaalwedstrijd is; 
Ruud van Driel (3 punten) – Martin  
Huijberts ( 7 punten). Afgelopen 
maandag zijn de laatste 8 wedstrij-
den uit de eerste ronde afgewerkt. 

De hoogste series werden ge-
maakt door Rien v.d. Spank (20);Lia 
v.d. Ven (9); Dorita Bekkers, John  
Hagelaars en Erik Huijbregts (6).  
Antoon Versantvoort en Lia v.d. Ven 
maakten hun partij uit in 17 beurten. 
Door hun behaalde 10 wedstrijd-
punten wist zij zich te plaatsen voor 
de tweede ronde. 

De ranglijst, na 117 gespeelde wed-
strijden, is opgemaakt. Voor som-
mige spelers komt de rechtstreekse 
overgang naar de tweede ronde als 
een verrassing. Voor de definitief niet 
geplaatste spelers is er een troost, 
volgend jaar zijn er nieuwe kansen. 
De wedstrijdleiding doet een oproep 
aan alle spelers en andere belang-
stellenden om de resterende speel-
avonden te bezoeken. De geplaatste 
spelers zullen ongetwijfeld het beste 
van hun spel laten zien. Uw aanwe-
zigheid en aanmoedigingen worden 
door hen op prijs gesteld. De speel-
avonden van de tweede ronde staan 
gepland op maandag 17 november 
(B-klasse) en maandag 24 novem-
ber (C-klasse). De geplaatste spelers 
A-klasse 1e ronde gaan rechtstreeks 
door naar de halve finale. 

Naast de uitslagen van de gespeelde 

wedstrijden treft u het overzicht aan 
van de geplaatste spelers B en C-
klasse voor de tweede ronde en de 
geplaatste spelers A-klasse voor de 
halve finale.  

Uitslagen D’n Toel:
Leo Hagelaars 8 – Dorita Bekkers 7; 
Antoon Versantvoort 10 – Rien v.d. 
Spank 7; Jos van Bakel 10 – Mia 
Nooijen9; Erik Huijbregts 7 – Jos 
Markus 5. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Michael Toelen 3 – Gerard 
Eijkemans 8; Joost Hungerink 8 – Lia 
v.d. Ven 10; Jo v.d. Biggelaar 7 – John  
Hagelaars 5; Jos Essens 7 – Jo  
Timmermans 7. 

Geplaatst halve finale klasse A.
Johnny van Oorschot; Gerard v.d. 
Tillaart; Antoon Versantvoort;  
Gerard Eijkemans.  

Geplaatst tweede ronde klasse B.
Bert v.d. Plas; Dorita Bekkers; Lia 
v.d. Ven ; Frans van Esch; Arie 
Markus; John Hagelaars; Jo v.d.  
Biggelaar; Eric Bekkers; Peter Markus; 
Renee Wisse, Peter van Driel, Leo  
Hagelaars. 

Geplaatst tweede ronde klasse C.
Bart v.d. Bergh; Bas v.d. Tillaart;  
Harrie v.d. Heijden ; Ruud van Driel; 
Jos van Bakel; Rien Kastelijn; Eric  
Huijbregts; Gonny v.d. Pasch; Jos  
Essens; Rene Bodet; Jo Timmermans; 
Henk van Eerdt.  

Vlaggenteams Argo succesvolwaterpolo

Afgelopen weekend hebben zowel 
heren 1 als dames 1 van Argo hun 
wedstrijd weten te winnen. 

De waterpolodames mochten aan-
treden tegen PSV3, een team wat 
geen geheimen meer heeft voor 
Argo omdat ze elkaar al jaren tref-
fen in de districtscompetitie. Dat 
maakt het dan ook direct meer 
een prestige duel, dan een duel 
om punten of positie op de rang-
lijst. Noch PSV3, noch Argo heeft 
de ambitie om te promoveren naar 
de Bond waardoor het doel van de 
wedstrijden is om vooral een leuke 
pot te spelen. Dat was het afgelo-
pen weekend zeker gelukt. Mede 
door twee goede scheidsrechters 
langs de kant werd voorkomen 
dat het duel ontaarde in een fy-
sieke strijd. Hier kon Argo goed 
van profiteren, waardoor het team 
al snel een behoorlijke voorsprong 
te pakken had. In het tweede deel 

van de wedstrijd werd PSV3 ge-
dwongen om minder overtredin-
gen te maken, waardoor PSV3 
zelf meer in het spel kwam. Mede 
door het laten vieren van de teu-
gels door Argo wist PSV3 binnen 
een paar minuten een achterstand 
van 10-5 te verkleinen tot 10-9 in 
de laatste minuut. Echter, Liesbeth 
van der Korst wist na het 9e doel-
punt van PSV3 direct de wedstrijd 
in het slot te gooien door haar 4e 
treffer te maken. Hierdoor kwam 
de eindstand op 11-9, waardoor 
Argo haar koppositie in de com-
petitie weet te behouden.   Doel-
punten voor Argo werden ge-
maakt door Liesbeth van der Korst 
(4x), Josine Raaijmakers (3x),  
Monique van Nielen (2x) en Lotte 
van Schijndel (2x).

De heren hadden het beduidend 
makkelijker tegen Arethusa 3 uit 
Oss. Het team speelde overtui-

gend, maakte weinig onnodige 
fouten en liet weinig kansen on-
benut. Op de einduitslag van 
15-4 was dan ook weinig af te 
dingen. Doelpunten voor de he-
ren van  Argo werden gemaakt 
door: Gijs van Wanrooij (5x), Je-
roen van Boxtel (2x), Vincent  
Termeer (2x), Bart van Eindhoven 
(2x), Martijn Hulsen, Tijn Jilisen, 
Thomas Termeer en Eric van der 
Vleuten.

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben 19 
zwemmers van de Recreatieven in 
zwembad ‘De Beemd’ in Veghel 
deelgenomen aan de 2e Meer-
kamp. Tijdens deze wedstrijd is er 
4 keer een 1e plaats, 9 keer een 
2e plaats en 7 keer een 3e plaats 
behaald. Daarnaast zijn er 27 per-
soonlijke records gezwommen. Na-
dat alle afstanden waren gezwom-
men werden de punten opgeteld 
en de wisselbekers uitgereikt: 1e 
Arethusa 67 pnt, 2e Gorgo 59 pnt, 
3e Zegenwerp 58 pnt,  4e Argo 56 
pnt. Na 2 wedstrijden is de tus-
senstand: 1e Arethusa 132 pnt, 2e 
Gorgo 119,5 pnt, 3e Argo 118,5 
pnt,  4e Zegenwerp 110 pnt.

Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de 2e Competitie wedstrijd die 
gehouden wordt in zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel. Aanvang 14.00 
uur.

Bridge liefhebbers
Kom voor een gezellige middag bridgen 
op zondag 30 november naar Zalencentrum de Beckart: 
- goede organisatie.  - gezellige sfeer 
- Mooie prijzen.   - Andere tegenspelers. 
De drive begint om 13.00 uur Baten t.b.v. Het Rode Kruis. 
Deelname: € 10,- p.p.
Aanmelden: e-mail: t.janssen2@upcmail.nl 
telefoon: 0413- 47422
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 19 november staan in 
Rondje Rooi de volgende onderwer-
pen voor u klaar: Benefietactiviteit 
voor veilig drinkwater - Start muziek-
groep Nijnsel - IVN Kind en Natuur 
- Verwendag in Odendael - Bekend-
making fusienaam gemeente.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Sinterklaasprogramma.
“Kwebbel en Malle en de geheime 
missie
In 5 afleveringen worden de bele-
venissen van 2 hulpen van de Sint 
uitgezonden. Kwebbel en Malle krij-
gen van Sinterklaas een geheime op-
dracht die ze in Sint-Oedenrode uit 
moeten voeren, maar of ze daar ook 
iets van terecht brengen is nog maar 
de vraag.
TV Meierij volgt hen in 5 opeen-
volgende spannende afleveringen; 
elke dag een nieuw avontuur vanaf 
maandag 10 november.
Uitzending telkens om: 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur 
en 07:00 uur.

Alle programma’s ook te zien via 
www.tvmeierij.nl 

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

13 november 
Diabetesdagen

Apotheek Sint-Oedenrode 

13 november 
Dag van Respect

Mariëndael 

14 november 
Jongens tegen de 

meisjes party
The Joy 

15 november 
Expositie Lena Bakker

Mariendael 

15 november 
Oceandrum workshop

Leef & Vind 

15 november 
Slipjacht

de Vresselse bossen 

15 november 
Ondernemer 

van het Jaar 2014
Zalencentrum de Beurs 

15 november 
11-11 bal Rooise Nixx factor

café Oud Rooij 

15 november 
Concert Nol Havens & Ferdi Lancee 

Suzanne Voorbij
Mariendael 

15 november 
Maxpoint live jaren 
60, 70 en 80 muziek

de Ossekop 

16 november
Receptie Prins Igo d’n Urste

De Beurs

16 november 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

16 november 
Intocht Sinterklaas

17 november 
Groot Roois Dictee

Odendael 

19 november 
Biergilde

café Van Ouds 

19 november 
Optreden Country 

Dance Groepen
Odendael 

21 november 
Diabetesdagen 

Apotheek

21 november
27e Rooise 

Klompenklets
Zalencentrum De Beurs 

22 november 
Wichelroede lopen

Leef & Vind 

22 november 
Jubileumconcert

 Roois Kamerkoor
Mariendael 

22 november 
27e Rooise 

Klompenklets
Zalencentrum De Beurs 

22 november 
Optreden Cover Band: 

Eternity
de Beckart 

22 november 
The Sharpees 

(real British rythm & blues)
de Ossekop 

23 november 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode

23 november 
Zwarte pieten bezoeken 

kinderboerderij
De Kienehoeve 

23 november 
Intocht Sinterklaas
de Beckart Nijnsel 

23 november 
Whiskyproeverij 
10-jarig jubileum

The Old Pipe 

23 november 
Jubileumconcert 
Roois Kamerkoor

Mariendael 

23 november 
Kemi Live akoestisch optreden

de Ossekop 

23 november 
27e Rooise 

Klompenklets
Zalencentrum De Beurs 

26 november 
Optreden Dommelvolk/
Rooise Dommelklanken

Odendael 

27 november 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

27 november 
Zorgmarkt
Mariëndael 

28 november 
Glow 

in the Darkparty
The Joy 

28 november 
Avond van

 ‘t Nederlandse lied
de Ossekop 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




