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Folders deze week:

Forum Kluswijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Wolky Schoenen 
en laarsjes.

20% korting

Think collectie
30% korting

Kinderschoenen
25% korting

Lange laarzen
20% korting

NOVEMBER ACTIEWEEK!
11 t/m 16 november 2013

Wolky Schoenen 
en laarsjes. 

20% korting

Think collectie
30% korting

Kinderschoenen
25% korting

Herenschoenen 
10% korting

Lange laarzen
20% korting

www.shoesbyboudewijns.nl   |   Nieuwstraat 24, 5691AC, Son en Breugel   |   +31(0)499 47 12 35
Deze actie is geldig van 11 november 2013 t/m 16 november 2013. (ervoor en erna geldt deze actie niet)

Gratis parkeerruimte voor de deur en aan de achterzijde winkel

NOVEMBER 
ACTIEWEEK!

11 t/m 16 november 2013

kijk op pag. 5

Iedere dinsdag om 
18.00 uur de nieuwste 

editie van 
DeMooiRooiKrant 

online op:
www.demooirooikrant.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Noodhulp Filipijnen

Giro 555

Erwin Delisse prins van Papgat

» lees verder op pag. 15

Nico van de Wetering krijgt 
Penning van Verdienste

Hij is één van de bekendste Rooie-
naren: Nico van de Wetering. Dat 
is natuurlijk niet zomaar. De ras-
echte Rooienaar zet zich op allerlei 
gebieden in voor zijn ‘durpke’ en 
dat al jarenlang. Vooral zijn inzet 
voor het Rooise cultureel erfgoed 
en zijn immer voortdurende stre-

ven om het Roois dialect levend te 
houden vallen op. Het is dan ook 
geen wonder dat burgemeester 
Maas hem vorige week donderdag 
thuis kwam onderscheiden met 
een Penning van Verdienste van 
de gemeente Sint-Oedenrode. 
» lees verder op pag. 5

Klimmen en klauteren tijdens 
Ollands wereldboomfestival
Wat maakt een boom tot we-
reldboom? In DeMooiRooiKrant 
werd er eerder al op ingegaan en 
inmiddels weten ze er in Olland 
heel wat meer van. Eén van de 
oude Beuken bij de Martinuskerk 
in Olland werd vorig jaar ingeze-
gend tot wereldboom. Tijdens het 
wereldboomfestival afgelopen 
zondag genoten jeugd en volwas-
senen actief van ‘d’un Ollandse 
Beuk en omstanders’. 

Klimmen, tokkelen, boommedail-
lons maken en schommelen hoog 
in de lucht. Het was allemaal mo-
gelijk. “Het is belangrijk dat de 
mensen contact krijgen met de 
bomen”, aldus Ton Stokwielder, 
voorzitter van de stichting We-
reldboom. “Ook oude bomen 
kunnen tegen een stootje, dus er 
mag best in geklommen worden.” 
Voor Quinty (6jr) was de klim naar 
boven een hele inspanning, maar 
dapper zette ze door. “Ze is er niet 
eentje van teruggaan”, zei haar 
moeder vanaf de zijlijn. Met een 

brede lach op haar snoet zoefde 
Quinty uiteindelijk via de tokkel-
baan naar beneden. “Dat was toch 
leuk”, gaf ze aan: “Vooral de tok-
kelbaan.”

Geven en nemen
Aangezien het leven gaat om ge-
ven en nemen, werden de bomen 
ook verwend met ‘pizza’. Ieder 
mocht zijn of haar  wens begra-
ven aan de wortels van de wereld-
boom. 

» lees verder op pag. 12
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Zijn plaats is leeg…..
Maar de herinnering zal alti jd blijven.

Heel veel dank aan iedereen  voor het medeleven en de 
lieve troostende woorden, bloemen en kaarten na het 

overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa.

 Gerard van Overbeek

 Onze speciale dank gaat uit naar
Dokter Smeenk – longarts, Dokter Heineman – en van den 

Heuvel, Thuiszorg Pantein, Dagopvang “De Stek” , 
Pastoor Vincent Blom, Marti nus koor, 

Alfred Kuijper namens Uitvaartonderneming A. Kuis, 

Annie van Overbeek – van Diest, kinderen en kleinkinderen.
Sint-Oedenrode, november 2013

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor het medeleven en 
de oprechte steun welke wij, in welke vorm dan ook, 

van u mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze geliefde moeder en oma

Netty van de Mortel - Voets
Het geeft ons troost en steun, doordat velen met ons 

verbonden blijven door de fijne herinneringen aan Netty.

Toon van de Mortel
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode
november 2013

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

Maar we moesten je laten gaan

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

José Roefs 
Josina Lucia Maria 

∗ Oirschot, 3 oktober 1952

† Sint-Oedenrode, 5 november 2013

Allerliefste mama van
Linda en Ramon
Ingrid en Joris

Jolanda en Dennis
Marloes en Rob

Ellen en Johnny
Moniek

Trotse oma van
Kim

Lieke

Odendael 235
5492 CT Sint-Oedenrode

Correspondentieadres: Den Dries 6  5491 ZH  Sint-Oedenrode

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

Aansluitend hebben we haar te rusten gelegd 
op het parochiekerkhof.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Activiteiten 'Dag van Respect' in Sint-Oedenrode
Op donderdag 14 november aan-
staande vindt de “Dag van Res-
pect” plaats. De landelijke Stichting 
Dag van Respect riep deze dag in 
het leven. Ook in Sint-Oedenrode 
besteedt aandacht aan deze dag. 

In samenwerking met de Lions Club 
Sint-Oedenrode is een bijeenkomst 
georganiseerd in Mariëndael voor 
de deelnemende scholen. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt een film 
getoond en worden de winnaars 

bekend gemaakt van de Peacepos-
terwedstrijd. Vier scholen hebben 
deelgenomen, 
te weten: basisschool Eerschot, 
Odaschool, basisschool De 
Sprongh en basisschool Sint Fran-
ciscus. 

Het programma is als volgt 
08.45 uur: ontvangst in Cultureel 
Centrum Mariëndael 
09.00 uur: welkomstwoord door 
burgemeester Maas 

09.15 uur: filmvoorstelling 
10.30 uur: pauze 
10.45 uur: prijsuitreiking aan de 
winnaars van de Peaceposterwed-
strijd door de heer Van Gerwen van 
de Lions Club Sint-Oedenrode 
11.15 uur: afsluiting van het pro-
gramma in Mariëndael 
13.30 uur: wethouder Dekkers ver-
zorgt een gastles over respect bij 
groep 8 van basisschool Eerschot 
14.30 uur: einde van de gastles

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.
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ZIE GINDS…

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

Speculaasboot
speculaasdeeg gevuld met amandel-

spijs en  daarbovenop een heerlijk 

speculaasmousse.

 

8,95

2 weken geldig t/m 26 november

Worstenbroodjes

5+1
GRATIS

t/m 26 november

Haal Sinterklaas binnen met onze Speculaasboot.
Met dit lekker luchtige speculaas gebak 
kom je helemaal in Sinterklaas stemming

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Bunders 84, VEGHEL   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   -   Markstraat 15, UDEN

Speculaasboot
speculaasdeeg gevuld met amandel-

spijs en  daarbovenop een heerlijk 

speculaasmousse.

8,95
Speculaasstaaf
gemaakt van roomboter 

speculaas en echte 

amandelspijs

4,00

t/m 26 november

normaal 4,95

Groep 8-leerlingen als adviesorgaan voor organisaties

Luisteren naar Generatie Z, de nieuwe generatie

Vorig jaar kwam op uitnodiging 
van Rooienaar Frans van Rooij 
een sterk geselecteerd gezel-
schap van visionairs in de Knop-
toren bij elkaar om in het kader 
van Het Nieuwe Werken over de 
ontwikkelingen op het gebied van 
leiderschap te praten. Nu is het 
idee ontsproten om de nieuwe 
generatie aan het woord te laten 
in dezelfde setting. De nieuwe 
generatie die Generatie Z wordt 
genoemd.
  
Een visionair is iemand die zich 
bezighoudt met de toekomst. Een 
visionair heeft daarover een eigen 
mening gevormd.  Bij Het Nieuwe 
Werken wordt vooral verwezen 
naar de manier waarop organi-
saties vandaag de dag arbeidstijd 
en werkomgeving flexibel invul-
len. Het voornaamste doel is om 
meer verantwoordelijkheid aan de 
medewerkers te geven, wat dan 
weer resulteert in een verhoogde 
werkefficiëntie en tevredenheid bij 
diezelfde medewerkers.

Verschillende generaties
Nooit eerder waren er zo veel ver-
schillende generaties op dezelfde 
werkplek vertegenwoordigd. Aan 

die verschillende generaties zijn 
namen gegeven zoals Generatie 
Babyboomers of Generatie X of 
Generatie Y of Generatie Einstein. 
In de hedendaagse organisaties 
werken vier, zelfs vijf generaties 
samen. Dit levert aparte vraag-
stukken op voor o.a. het leiding-
geven aan die verschillende mede-
werkers.

Generatie Z
De jongste generatie wordt Ge-
neratie Z genoemd. Leerlingen uit 
groep 8 behoren tot deze genera-
tie. Volgens  Frans van Rooij is Ge-
neratie Z fascinerend anders dan de 
generaties ervoor. Deze kinderen 
zijn slimmer en creatiever dan ooit. 
Ze zijn in staat om kennis en kunde 
uit alle hoeken en gaten van de we-
reld te genereren en te verenigen, 
om de grote thema’s van de toe-
komst op te lossen. Daar wil Frans 
graag wat mee doen. Hij wil luiste-
ren naar de nieuwe generatie. Luis-
teren naar hun ideeën en kijk op de 
wereld. Vanuit zijn bedrijf Perfor-
mance Consulting wil Frans in ge-
sprek komen met Generatie Z. “Wij 
willen in een bepaalde frequentie 
afstemming zoeken met leerlingen 
uit groep 8”, vertelt Frans enthou-

siast. “Ik heb aan de leerkrachten 
van groep 8 van de basisscho-
len in Sint Oedenrode mijn plan 
voorgelegd. Die leerkrachten wil-
len dit plan graag ondersteunen. 
Zij leggen dit in de klas voor aan 
de leerlingen die dan zelf mogen 
bepalen of zij hier aan mee wil-
len doen. Wij leggen deze vaste 
groep leerlingen tijdens verschil-
lende bijeenkomsten (organisa-
tie)vraagstukken voor waarop zij 
mogen reageren vanuit de eigen 
belevingswereld. Deze reacties 
geven wij via verschillende com-
municatiekanalen door naar onze 
klanten. De leerlingen zijn dan als 
het ware adviseurs voor verschil-
lende organisaties.”

Zit jij in groep 8? Zou jij op één van 
de 12 beschikbare stoelen plaats 
willen nemen om je eigen mening 
te vertellen? Mail dan naar 
frans@performanceconsulting.nl je 
naam, geboortedatum en adres 
en geef dan eens door wat jij 
vindt dat ondernemingen zouden 
moeten doen. Wellicht wordt jij 
dan uitgenodigd voor deze bij-
eenkomsten. DeMooiRooiKrant 
zal het hele proces blijven volgen. 
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 3 malse kogelbiefstukken

GRATIS Croma

SPECIAL

Rambolletje

10 MIN 180 C OVEN

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief + 

rundvleessalade

2 x 100 gram

3

99

KEURSLAGERKOOPJE

FILETLAPJES

DIVERSE SOORTEN

4 STUKS

5

99

WEEKAANBIEDING

GEHAKTCORDON-BLEU'S

4 STUKS

5

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl
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Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115
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Advies aan gemeenteraden: kies Veghel als fusiepartner

Het College van B&W in Sint-Oe-
denrode en de kerngroep in Schijndel 
hebben hun gemeenteraden geadvi-
seerd om voor Veghel te kiezen als 
fusiepartner. Eind november beslis-
sen de raden met welke partij ze een 
eventueel fusietraject in gaan zetten.  

De afgelopen maanden zijn twee 
kerngroepen in Sint-Oedenrode en 
Schijndel (bestaande uit fractievoor-
zitters van politieke partijen) aan de 
slag gegaan om fusiemogelijkheden 
te onderzoeken. Daarbij werd vooral 
gekeken naar Boxtel en Veghel. In 
Schijndel koos men voor een ande-
re vorm dan in Rooi. De kerngroep 
in Schijndel werd geadviseerd door 
het College en bracht op haar beurt 
rechtstreeks advies uit aan de raad. 
De Rooise kerngroep heeft informa-
tie in de regio gehaald en gebracht 
en door middel van een consulta-
tieronde criteria meegegeven aan 
B&W om tot een goed oordeel te 
komen. Janneke van Vugt (voorzitter 
kerngroep Sint-Oedenrode), Dimitri 
van der Donk (voorzitter kerngroep 
Schijndel) en burgemeesters Maas en 
Eugster gaven tijdens de persconfe-
rentie tekst en uitleg. 
De kerngroep van Schijndel en het 
college van B&W Sint-Oedenrode zijn 
tot de conclusie gekomen dat Veghel 

beter uit de bus komt. Om meerdere 
redenen. De raad van Boxtel heeft al 
eerder besloten om te gaan voor ver-
regaande ambtelijke samenwerking 
in plaats van een fusie. Het raadsbe-
sluit zou dus moeten worden herzien 
en dat past niet in het tijdspad wat 
Schijndel en Rooi ingeslagen zijn. 
“Dat heeft zeker niet onze voorkeur, 
want we willen de regie in eigen han-
den houden”, onderbouwde Van der 
Donk. Bovendien plaatste Boxtel een 
contra-indicatie door te stellen dat 
het niet met Schijndel en Rooi in zee 
wil als Veghel zich aansluit. Aange-
zien Veghel geen contra-indicatie 
heeft, zich positief opstelt aangaande 
een fusie en geen gevaar vormt voor 
het tijdspad, is het volgens de kern-
groep Schijndel en de college’s de 
beste keuze om de volgende verken-
ningsfase in te gaan. De kerngroep 
Sint-Oedenrode heeft geen besluit 
genomen over de keuze Boxtel of 
Veghel, die afweging zal door de ge-
meenteraad gemaakt worden op 28 
november aan de hand van het ad-
vies  van het college. 
De burgemeesters maakten van de 
gelegenheid gebruik om de keuze 
voor Veghel nog verder te onderbou-
wen. Maas onderstreepte dat het on-
derzoek ‘Waar staat je gemeente’ in 
zowel Schijndel als Sint-Oedenrode 

heeft aangewezen dat burgers een 
sterkere band hebben met Veghel. 
Ook gaf hij aan dat de noord-zuid 
verbinding tussen Veghel en Schijn-
del/Rooi veel beter is dan de oost-
west verbinding met Boxtel. Tevens 
op het gebied van openbaar vervoer. 
Verder stelde Maas dat Boxtel zou 
kunnen zorgen voor interne concur-
rentie, omdat het een gelijksoortige 
gemeente zou zijn. De mix met Veg-
hel is volgens hem een stuk beter. Dat 
was Eugster het met hem eens. “De 
combinatie van goed leven en goed 
werken in Sint-Oedenrode, Schijndel 
en Veghel is zeer belangrijk. De enor-
me bedrijvigheid in Veghel en haar 
positie als agri-food capital draagt 
daar flink aan bij.”

Als de gemeenteraden eind novem-
ber het advies opvolgen dan vormen 
de drie gemeenten zo snel mogelijk 
een nieuwe werkgroep om een plan 
van aanpak te realiseren. Dat zal 
dan midden december aan de drie 
gemeenteraden worden gepresen-
teerd. Als alles in werking kan wor-
den gezet, kan de fusie in 2018 een 
feit zijn. Het aantal inwoners (75.000 
á 80.000) is voldoende om in ieder 
geval de eerste vijftien jaar mee door 
te komen. Er is nog niet gekeken naar 
een volgende fusiepartner.

v.l.n.r.: Dimitri v/d Donk, burgemeester Jetty Eugster, burgemeester Peter Maas en Janneke van Vugt

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Sint-Oedenrode steunt 
Diabetes Fonds met € 3.093,02
40 vrijwilligers gingen begin no-
vember in Sint Oedenrode op pad 
voor het Diabetes Fonds. Geza-
menlijk haalden zij met de collec-
tebus  € 3.093,02 op. Het opge-
haalde geld gaat naar onderzoek 
om diabetes beter te behandelen 
of te voorkomen.  

‘Bedankt, Sint Oedenrode! Wij 
zijn erg blij met de bijdrage van de 
collectanten, de gevers en ieder-
een die zich heeft ingezet’, zegt 
Hanneke Dessing, directeur van 
het Diabetes Fonds. ‘Met dit geld 
betalen we nieuw onderzoek naar 
diabetes en geven we uitleg over 
de ziekte.’

Gevolgen van diabetes
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 
hebben diabetes, suikerziekte. Ie-
dereen kan het krijgen, en iedere 
dag komen er in ons land 200 men-
sen met diabetes bij. Veel mensen 
denken dat diabetes wel meevalt, 
maar helaas kan het ernstig zijn. 
Diabetes leidt ook vaak tot andere 
ziekten of klachten. Zoals hart- en 

vaatziekten, dementie en proble-
men met ogen, nieren en voeten.

Oplossingen door onderzoek
Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor mensen met diabetes ge-
zonder en langer kunnen leven. Zo 
is ontdekt hoe diabetes type 1 ont-
staat, dat is een fout van het afweer-
systeem. Daardoor kunnen artsen 
nu bij sommige kinderen diabetes 
afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld 
betere begeleiding van mensen met 
diabetes en depressie, wat vaak sa-
mengaat. Daardoor voelen mensen 
zich beter en ze blijven gezonder. 
Geld voor meer onderzoek is hard 
nodig. Het Diabetes Fonds zet zich 
hiervoor in en betaalt in Nederland 
het meeste onderzoek naar diabetes. 

Niemand aan de deur gehad?
Inwoners van Sint Oedenrode die 
geen collectant aan de deur heb-
ben gehad, kunnen alsnog geld 
overmaken op  giro 5766 t.n.v. het 
Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor 
meer informatie: bel 033 – 462 20 
55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. 
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Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m zondag 17 december bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 
Zie voorwaarden in de winkel.

Zondag 17 november open van 12.00 tot 17.00 uur

NOVEMBER ACTIEWEEK!
11 t/m 16 november 2013

Wolky Schoenen 
en laarsjes. 

20% korting

Think collectie
30% korting

Kinderschoenen
25% korting

Herenschoenen 
10% korting

Lange laarzen
20% korting

www.shoesbyboudewijns.nl   |   Nieuwstraat 24, 5691AC, Son en Breugel   |   +31(0)499 47 12 35
Deze actie is geldig van 11 november 2013 t/m 16 november 2013. (ervoor en erna geldt deze actie niet)

Gratis parkeerruimte voor de deur en aan de achterzijde winkel

Hijswerk voor de bouw en particulier
- beton storten - asbestsanering golfplaten
- glasbewassing - uitvoerbaar als hoogwerker 
- spanten zetten - snoeiwerkzaamheden
- (intern) transport - (machine) verhuizingen
- opperwerkzaamheden - werkgebied BeNeLux en Dtsl

Dè specialist in verreikers met machinist 

info@verreikers.com

Wie dacht dat de ogen van Nico niet 
nog meer konden twinkelen had het 
mis. 

Nico van de Wetering zet(te) zich in 
met de volgende activiteiten: 
•  Begin jaren ‘70: oprichter van 

het zaalvoetbalteam “Wetering-
boys”. Het team is nog steeds ac-
tief in de wekelijkse competitie. 

•  Begin jaren ’70: bestuurslid van 
het Pluugske. Het Pluugske was 
een Open Jeugd en Jongeren Cen-
trum en de voorloper van de latere 
Werf. 

•  Midden ’70 jaren: penningmeester 
van het bestuur van de Jeugdva-
kantieweek. 

•  Midden jaren ’80: initiatiefnemer 
en oprichter van de kapel “Harmo-
nie Zonder Zaal. De kapel werd een 
vriendenclub van een aantal man-
nen en vrouwen. Deze club maakt 
samen muziek, waarbij betrokkene 

diverse instrumenten bespeelt zo-
als doedelzak, gitaar, percussie, de 
grote trom, etc. De kapel bestaat 
nog steeds en behaalde tijdens de 
kapellenavond 2012 de begeerde 
Blércup. 

•  Eind jaren ’80: animator/medeop-
richter van het Rooise Tourspel. Dit 
spel wordt nog jaarlijks tijdens de 
Tour de France door velen vanuit 
Rooi en omgeving gespeeld. 

•  Eind jaren ’80: organisator van de 
Avond van het Nederlandse Lied 

•  Jaren ’90: uitgever van het Bra-
bants Buukske (Brabants dialect) 
en ontwikkelaar van “t Rooise 
Leesplenkske. Het Brabants Buuks-
ke bestond 6 jaren en telde 1800 
abonnees. 

•  Vanaf begin jaren ’90: schrijver van 
Brabantse en Rooise liedjes geïn-
spireerd door zijn oom Thieu Sij-
bers. Hij maakt zeven Cd’s, treedt 
op tijdens liederen-avonden, 

treedt op bij Omroep Brabant en 
bereikte de eerste plaats bij de top 
250 van Omroep Brabant. Ook 
doet hij mee aan een prijsvraag om 
een Brabants volkslied te schrijven. 

•  In 2010 maakt de heer Van de 
Wetering plannen om het typische 
Rooise culturele erfgoed vanuit 
het verleden te bundelen en vast 
te leggen voor het nageslacht. In 
2011 volgt het eerste deel van 
de trilogie, een boek met de titel 
“Roemrijk Rooi”. 

•  In 2012 volgde een CD. Als voor-
zitter van de Stichting Roemrijk 
Rooi maakt betrokkene zich sterk 
voor een z.g. Rooise Revue. Dit 
project is in november 2013 uit-
gevoerd. In eerste instantie zijn er 
drie uitvoeringen gepland. Door 
de grote vraag naar kaarten breid-
de dit uit naar zes uitvoeringen, 
waarbij ongeveer 1500 rooienaren 
de voorstellingen bezoeken. 

Vervolg voorpagina

Nico van de Wetering krijgt Penning van Verdienste

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewer-
king Elbeco, bij verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt 
u als lezer wie er achter een bepaalde voordeur woont. De tien deel-
nemers maken allemaal kans op een gratis deurenonderhoudsbeurt. De 
winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Boskantseweg 74
Bewoners: Suzan van Gerwen, Hein van Acht en hun zoon Sjors.

Met de deur in huis…
Mede mogelijk gemaakt door:

 

Geluk dit keer. Na één 
keer aanbellen doet een 
vlotte jongedame de deur 
open. Haar man is nog aan 

het werk, maar zij komt net thuis van haar 
werk als leidinggevende van de kinderaf-
deling van ziekenhuis Bernhoven. Opa 
wilde net vertrekken via de achterdeur. Hij 
haalde de kleine Sjors van school. Voor we 
het weten zitten we aan de koffie en be-
gint de vrouw des huizes te vertellen.“We 
zijn een jaar op zoek geweest naar een an-
der huis, omdat we meer in de tuin wilden 
leven. Toen kwamen we dit tegen. We wa-
ren meteen verkocht!”Suzan van Gerwen 
denkt terug aan het moment dat ze nog in 
de wijk Heikant woonden. Ze vertrokken 
er met gemengde gevoelens. “We hadden 
namelijk de beste buren die we ons kon-
den wensen. Ik heb daar wel een traantje 
om gelaten”, geeft de Rooise toe. Geluk-
kig hebben ze ook nu niet te klagen over 
de buurt – ze nodigden de hele buurt uit 
voor koffie met gebak - en het huis met 
grote tuin maakt het sprookje compleet.

Suzan:“Hein is landschaps- en tuinarchi-
tect. Hij  is aan het nadenken over hoe 
we de nieuwe tuin in gaan richten.”Kleine 
Sjors vindt het allang best, zolang hij maar 
in zijn tractorband rond kan zwieren en met 
de kippen mag knuffelen. De kippen die 
hij zelf een naam mocht geven; Koen, Wil 

en Ome Cor. Bijzondere namen voor een 
stel kippen, maar Sjors kijkt alsof het heel 
logisch is. Het gezin heeft het prima naar 
de zin aan de Boskantseweg. “We zijn het 
allebei van huis uit gewend om ergens te 
wonen met veel ruimte. Van de zomer za-
ten we hier buiten onder de overkapping, 
vrienden over de vloer met kinderen. Dan 
is het net of je op vakantie bent.”
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Overhandiging cheque aan ‘Make a Wish’ 

In september 2012 begonnen ze-
ven studenten van het SintLucas in 
Boxtel aan een minionderneming. 
Al snel werd duidelijk dat ze ook op 
sociaal gebied iets wilden doen in 
hun onderneming. TUSSEN(HAAK)
JES maakte accessoires voor in huis: 
waxinelichtje-houders en vaasjes. 
Dit deden ze door glazen potten 
(van appelmoes, groenten etc.) een 
gehaakt jasje te geven van gerecy-
cled katoen.

Met deze materialen zijn zij elke 
week naar verschillende zorgin-

stellingen gegaan. Om samen met 
verschillende mensen (ouderen en 
mensen met een beperking) hun 
producten te maken. Toen daar 
werd uitgelegd dat de winst naar 
‘Make A Wish’ ging, vond ieder-
een het geweldig om zo een steen-
tje bij te dragen. Ook ondernemers 
werden enthousiast. Zo sleepte de 
meiden van TUSSEN(HAAK)JES een 
opdracht van 300 producten binnen 
die gemaakt moesten worden als re-
latiegeschenk. Daarnaast hebben ze 
ook veel producten kunnen verko-
pen aan particulieren. Iedereen die 

hieraan heeft meegewerkt, heeft dit 
met veel plezier gedaan. De combi-
natie van jongeren en ouderen was 
erg leuk, de jonge meiden werden 
zelfs juffen genoemd. Het plezier en 
harde werken is goed beloond. Af-
gelopen woensdag 30 oktober heeft 
TUSSEN(HAAK)JES nog een bezoek 
gebracht bij een van hun zorginstel-
lingen namelijk Odendael, waar er 
een cheque van €936,40 werd over-
handigd aan ‘Make A Wish’. Een 
mooi einde van de minionderne-
ming, waar ze trots op mogen zijn.

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

Roemrijk Rooi Revue daverend afgesloten

Na zes opvoeringen is afgelopen 
zondag de Revue Roemrijk Rooi 
daverend afgesloten. Zo’n 1200 
mensen zagen de afgelopen twee 
weekenden de Rooise geschiede-
nis in iets meer dan tweeënhalf 
uur voorbij komen. Net als het 
publiek, waren ook de deelne-
mers en de tientallen vrijwilli-
gers, laaiend enthousiast over de 
eerste Rooise Revue in zo’n vijf-
tig jaar tijd.

Burgemeester Peter Maas zei het 
in zijn slotwoord als volgt, “ons 
Rooi dè is un durp zoals ik gin 
twidde ken, ‘k ben d’r gruts op 
dè ‘k er wóón en dè ‘k er goed 
geworteld ben”. Met het citaat 
uit het ‘Lieke vur Rooi van Thieu 
Sijbers’, sloeg Maas de spijker 
op zijn kop. De revue was een 
weerspiegeling van alles dat Sint-
Oedenrode Roois maakt. Verder 

haalde de burgemeester nog aan 
dat Nico van de Wetering, die 
afgelopen donderdag de ‘Pen-
ning van Verdienste’ kreeg, een 
belangrijke inspirator was van het 
tot stand komen van het drieluik 
Roemrijk Rooi. Voor de deelne-
mers had burgemeester Maas na-
mens het gemeentebestuur een 
klein presentje.

“De spelers zijn tot het eind ge-
groeid, iedere voorstelling werd 
beter”, zegt Harrie van den 
Brand, die de revue regisseerde. 
“Aanvankelijk leken we voor een 
onmogelijke opgave te staan. Er 
waren zoveel sketches, dat ze 
onmogelijk in de revue pasten. 
Uiteindelijk hebben we alleen de 
sketches erin gehouden die he-
lemaal Roois waren. Zo lukte het 
om de revue binnen de tijd te 
houden”, vervolgt Harrie. 

Ondanks dat Harrie vanaf het 
begin in de Roemrijk Rooi Revue 
geloofde, was het wel even span-
nend vertelt hij na afloop van de 
laatste voorstelling. November 
naderde met rasse schreden en 
we hadden nog steeds geen mu-
zikanten. Richting spelers blijf je 
dan positief, maar ik was maar 
wat blij dat Henrie Aben en Ad  
Jacobs van het Duo Atlantic uit 
Beek en Donk ons uit de brand 
hielpen. Deze twee rasmuzikan-
ten, begrepen wat we nodig had-
den en konden dat ook leveren.

Ook de spelers kunnen terug kij-
ken op twee geweldige weeken-
den. Toch waren de meesten wel 
blij dat de zes voorstellingen erop 
zaten. “Maar het was een erva-
ring”, zoals een van hen zei, “die 
ik niet had willen missen”.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Muskaat	  	  
druiven	  
500	  gr.	  €	  0.99	  
	  

Santé	  	  
Aardappels	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,5	  kg	  €	  1.69	  
	  

Roerbak	  Japans	  
In	  heerlijke	  woksaus	  

100	  gr.	  €	  0.79	  

Gesneden	  
snijbonen	  
500	  gr.	  €	  2.50	  
	  

UIT	  EIGEN	  KEUKEN:	  

Aanbiedingen geldig van wo. 13 nov. t/m di. 19 nov.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Ananas
Costa Rica

Per stuk     € 1.49 

Kanzi appels
Holland

Kilo         € 1.99

Hutspot
Wortel-ui

500 gr.        € 0.99

Toetje
Met koek

100 gr.    € 0.99

VOOR DE TOTALE SERVICE VAN UW FIETS
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

EERSCHOTSESTRAAT 90B
0413-490200

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12, SINT-OEDENRODE
0413-472768

WWW.STAPPERZ.NL  
 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

START SALE
STAPELKORTING!!

KINDERSCHOENEN 
1 PAAR 30% 

2 PAAR OF MEER 40%

KINDERKLEDING
1-2 STUKS = 20% 

3-4 STUKS = 30% 

5 OF MEER = 40% 
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Reservesleutel 
voor je geld
Eens in de zoveel tijd gebeurt het: je staat 

voor je eigen deur en je kunt je sleutels niet 

vinden. Eén voor een één ga je al je zakken 

na. Jaszakken, binnen en buiten. Broekzak-

ken, links en rechts. Vlaag van paniek! Nog 

een keer al die zakken. Sneller en krachtiger 

nu. Het resultaat blijft hetzelfde. Ongeloof 

(“Hoe kan dat nou?”) of moedeloosheid  

(“Ja hoor!”). Of beide. Je weet het in elk geval 

zeker: je bent je sleutels kwijt.

Wat nu? Zoiets gebeurt altijd op een onge-

legen ogenblik. Altijd? Ja, altijd! Net als er 

niemand thuis is bijvoorbeeld. Je laat uit je 

werk bent en je snel eten moet klaarmaken. 

Je diezelfde avond nog bezoek krijgt. Je thuis 

dat cadeautje kwam halen op weg naar een 

verjaardag. Enfin, vul zelf maar in, scenario’s 

genoeg.

Dan ben je maar wát blij als je een sleutel bij 

de buren hebt liggen. Speciaal voor dit soort 

situaties. Of bij vrienden die een paar straten 

verderop wonen. Je beseft pas weer HOE  

handig dat is, als je er zonder sleutel aanbelt. 

Wat gebeurt er als je je portemonnee kwijt-

raakt? Eerst schrik. Of lichte paniek zelfs. Dan 

kom je in actie. Je blokkeert je betaalpasje(s) 

en je creditcard. Telefonisch. Online vraag je 

nieuwe pasjes aan. Langzaamaan ontspant 

de knoop in je maag. Dan rijst er een ander 

probleem. Minder urgent misschien, maar 

wel vervelend. Je nieuwe betaalpas valt 

pas over een paar dagen op de mat en de 

koelkast is bijna leeg. Je zou van het weekend 

naar de stad met vrienden. Je moest nog een 

cadeautje kopen voor die verjaardag… Enfin, 

vul zelf maar in, scenario’s genoeg. 

Het geld staat op je rekening, maar hoe kom 

je er bij? In zo’n situatie hebben wij een  

‘reservesleutel’ voor je: een tijdelijke betaal-

pas. Daar laat je een tegoed opzetten vanaf je 

rekening. Zo kun je gewoon bij je geld totdat 

je de nieuwe betaalpas hebt gekregen. En het 

mooie is dat deze pas voor je klaarligt in de 

SNS Winkel. Die is wellicht niet om de hoek, 

maar wel in de buurt. 

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Rundvleesweken bij Keurslager Kluijtmans
Botermals rundvlees is één van de 
pijlers van de Keurslager. Reden ge-
noeg om deze productgroep van 11 
t/m 23 november extra te belichten 
middels de Keurslager rundvlees-
weken. Met een landelijk verspreide 
huis aan huis rundvleeskrant en ver-
schillende acties kan de klant voorde-
lig kennismaken met het botermalse 
rundvlees van Keurslager Kluijtmans.

Zoals een vakman betaamt, staat de 

zorg voor de beste kwaliteit vlees 
hoog in het vaandel bij Keurslager 
Kluijtmans. ‘Dat begint al bij de in-
koop, deze houd ik graag in eigen 
hand. Voeding, afkomst, welzijn en 
gezondheid zijn van belang voor het 
beste stukje rundvlees’, aldus Keursla-
ger Kluijtmans. Bij de Keurslager is de 
consument daarom verzekerd van een 
veilig en vertrouwd stukje rundvlees.

Om de consument te informeren over 

alles wat met rundvlees te maken 
heeft, wordt er vanaf 11 november 
een speciale huis aan huis rundvlees-
krant verspreid boordevol tips, weetjes 
en recepten. De klant ontvangt van 
11 t/m 23 november bij aankoop van 
3 malse kogelbiefstukken een pakje 
Croma gratis (op = op). Tevens kan 
de klant op www.keurslager.nl zijn of 
haar lekkerste rundvleesrecept instu-
ren en kans maken om in het speciale 
Keurslager receptboekje te komen. 

advertorial 

Ilse en Johan van Boxmeer in het nieuw ingerichte deel van de winkel

‘Roois kadohuukske’ vol ideale geschenken

De gemiddelde Rooienaar houdt 
van de Bourgondische levens-
stijl, dus van een smakelijk hapje 
en dito drankje. Met regelmaat 
lopen mensen bij drankenhan-
del van Boxmeer binnen om er 
een cadeau te kopen. De keuze is 
voortaan enorm uitgebreid door 
het inrichten van een heus ‘Roois 

kadohuukske’. “Dat we dit niet 
eerder hebben gedaan”, denkt 
Johan hardop. “Onze klanten zeg-
gen dat ze voor zoiets eerst naar 
andere dorpen reden. Nu kunnen 
ze het gewoon hier kopen.” De 
cadeaucollectie is vooral door Ilse 
flink uitgebreid. Zij houdt zich be-
zig met de inrichting en invulling 

van de hoek. Flessen drank in een 
verrassende verpakking, al dan 
niet aangevuld met etenswaren in 
tientallen verschillende samenstel-
lingen. Het ‘Roois kadohuukske’ 
zit boordevol ideale geschenken. 
Klaar voor het grijpen, dus het 
scheelt ook nog eens wachttijd in 
de winkel…

advertorial

OZB-verhoging van de baan
De gemeenteraad heeft donder-
dagavond de verhoging van de 
ozb met 1%, die het college had 
voorgesteld, tijdens de begro-
tingsbehandeling weggestemd. 
Hoewel portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks het bedrag dat hier per 
huishouden mee gemoeid was 
bagatelliseerde, vond de gemeen-
teraad het welletjes, en vooral 
een principezaak. Het gat in de 
begroting moest gedicht kunnen 
worden met een meer efficiënte 
bedrijfsvoering bij de gemeente, 
vonden ze.

De begroting werd, met tegen-
stemmen van de fracties 
Verkuijlen en DGS, aangenomen. 
Verder ondersteunde een meer-
derheid een motie van DGS en 
CDA om bij de gladheidsbestrij-
ding meer maatwerk te bieden, en 
unaniem een motie van HvR, VVD 
en CDA om extra geld uit te trek-
ken voor armoedebestrijding.
De rituele dans naar de 
verkiezingen wordt steeds beter 
merkbaar en ook donderdag was 
dat het geval. Het CDA kreeg weer 
van verschillende kanten te horen 
dat ze met hun standpunten ver-
kiezingsstunts uit zouden halen, de 
DGS dat ze op alles kritiek hadden 
– wat fractievoorzitter Hans Hul-
sen volmondig toegaf - maar niet 
met oplossingen kwamen. 

Wethouder financiën Jeanne 
Hendriks leek niet erg onder de 
indruk van de vele kritiek. Volgens 
haar was er veel gezegd maar wei-
nig vragen gesteld, dus had het 
college zijn werk goed gedaan.
De hoge kosten voor het samen-
werkingsverband Ple1n waren in 
de commissie ook al verklaard, 
maar in de raad moest dat op-
nieuw. De verklaring dat diezelfde 

kosten, met name voor ICT, ook 
zonder het samenwerkingsver-
band moeten worden opgehoest 
wegens verplichte bestandskoppe-
lingen door de rijksoverheid, ging 
er maar niet in.      

De discussie was soms ook wel ver-
rassend. Janneke van Vugt (HvR) 
was geprikkeld door het motto 
bij de ombuigingen “De snelste 
manier om kwijt te raken wat we 
hebben is door krampachtig vast 
te houden aan wat we hebben”. 
Ze vroeg het college om een voor-
beeld, maar kreeg dat niet. Peter 
Verkuijlen kreeg de hele raad over 
zich heen toen hij suggereerde dat 
er in het ambtelijk apparaat – dat 
massaal op de tribune zat - har-
der gewerkt moest worden. Zijn 
pogingen om dat naderhand te 
nuanceren ondervonden weinig 
waardering. En Frans van den 
Boomen had de Dikke van Dale er 
bij gehaald om te kijken wat het 
woord “oplegnotie” betekende. 
Hij kwam niet verder dan “opleg-
gen” met een reeks aan weinig de-
mocratische betekenissen. Gegnif-
fel in de raad toen bleek dat er niks 
meer of minder was bedoeld dan 
een notitie, die bovenop een stapel 
ambtelijke stukken wordt gelegd.
Tot slot wierp Janneke van Vugt 
een blik over de verkiezingen 
heen. “Dynamiek in je  gemeente 
kan goed zijn, maar ik hoop voor 
Rooi toch op iets minder dynamiek 
dan de afgelopen vier jaar”.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Ad & Len de Groot 
50 jaar getrouwd 

Proficiat

14-11-2013

Hoera!
Oma Lientje 75 jaar!

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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kwaliteit 
maakt gelukkig

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Kinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

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

40 jaar getrouwd 

Martien & Thea

hartelijk gefeliciteerd

the kids

Manouk
8 november 2013

Trots en blij 
verwelkomen wij onze dochter

Wim en José van der Heijden
Irisstraat 21 

5492 JJ Sint-Oedenrode

Winnaars 
prijsvraag 
Autotron
Het goede antwoord is 1908 en het 
aantal iets meer dan 15 miljoen.

De winnaars:
Joke Kwinten, 
Citroenvlinderlaan 1, Son.
Léon Koeleman, Odaplein 300.
Steven van den Dungen, 
Christinaweg 4.
W. van de Sande, 
Hoge Vonderstraat 11.
Wim van den Berg, Nijnsel.
Zij mogen deze dagen allemaal 
hun enveloppe met twee kaar-
ten plus parkeerkaart op komen 
halen

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!
7-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

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

The most famous 
bachelor of Rooi,

Zoekt nu na 30 jaar 
een duifje voor in z'n kooi.

Mark proficiat
We leverden al een hele strijd, 

maar nu wordt het toch eens tijd.
Iedereen mag het weten en 

beschuit met muisjes komen eten!

Maud en Loes
Geboren 12-10-'13

Dochters van
Erwin en Lian de Koning

Tartwijck 65
5491 EJ St. Oedenrode
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Mooi op  leeftijd
Woensdag 20 november, 10.00 uur

Fietsclub PVGE fi etst naar Sint-Oedenrode
Onze 1ste winterfietstocht op 20 
november voert dit keer via de 
rechteroever van de Dommel eerst 
naar Nijnsel, om daarna via de lin-
keroever van de Dommel de markt 
van Sint-Oedenrode te bereiken.

Op de markt wordt in de Oude 
Pastorie een uitgebreide koffiestop 
gehouden. Daarna fietst men via 
kasteel Henkenshage door de Son-
niuswijk terug naar Son en Breugel. 
Alle winterfietstochten vertrekken  
vanaf het 17 Septemberplein om 
10.00 uur.  Het is een tocht van een 
½ dag, waarbij we uiterlijk om 12.30 
uur terug zijn. ’s Avonds is er ons 
jaarlijkse etentje ter afsluiting van 
het seizoen 2013. 

Verdere inlichtingen bij fietsclubco-
ordinator: Herman Hendriks,  

tel.: 0499-473042; 
email: herman.j.hendriks@planet.nl

Onderonsje: het geheim van vilten
Anton Buiting vermaakte ons in 
oktober met een aantal prachtige 
verhalen in het Roois dialect.  
Cathy de Baay liet ons een paar 
hele mooie persoonlijke gedich-
ten horen. Op donderdag 14 no-
vember is er weer een Onderonsje 
van  14.00 tot 16.00 uur in het 
Damiaancentrum aan de Schijn-
delseweg 46. Iedereen van 55 jaar 
en ouder mag deelnemen. 

Rinske Gravelijn gaat ons de ge-
heimen van het “vilten” leren. Ze 
neemt alle materialen zelf mee en 
we zijn benieuwd wat je allemaal 
van vilt kunt maken. De groep 
belangstellenden voor het Onder-
onsje wordt steeds groter. Dat vin-

den we fantastisch.
Zoals  altijd, zal het weer een ge-
zellige middag worden, want er 
moet natuurlijk ook bij-gebuurt 
worden. U weet, veel mag en niets 
moet. Koffie en thee staan voor u 
klaar en ook iets lekkers ontbreekt 
niet. 
Het Onderonsje is  een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Ge-
woon binnen lopen en gezellig bij-
praten is ook prima hoor.  Aanmel-
den is niet nodig.
De kosten voor deze middag (inclu-
sief koffie en thee en de workshop 
vilten) bedragen € 1.50 per persoon. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Welzijn De Meierij, telefoon: 073-
5441400. Graag tot ziens

Graag bied ik, AS zorg Miranda, mijn diensten aan voor: 

ouders, kind of partner hulp nodig bij de verzorging in de 
nacht? Wilt u in uw eigen vertrouwde omgeving blijven 

wonen? Of bent u ‘s nachts liever niet alleen? Is de 
persoonlijke aandacht van grote betekenis voor u als 

zorgvrager, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

AS zorg Miranda
biedt nachtzorg voor

verzorgende, begeleidende
en ondersteunende

werkzaamheden

 06-33100341      4mevers@gmail.com

•
 persoonlijk deskundig advies•
 alle dagen audicien aanwezig

• parkeren voor de deur

• afspraken met alle 
 zorgverzekeraars

 

 

• maak dit jaar nog gebruik 
 van uw zorgvergoeding

EEn luistErEnd 
oor nodig?

EEn hoorproblEEm
hEb jE nooit allEEn!

Loop vrijblijvend bij ons binnen.

HeescH
0412-

475959

VegHel
0413-

288388

Uden
0413-

330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl

Mantelzorgers in de bloemen

Afgelopen zondag werden tiental-
len mantelzorgers thuis of bij zorg-
boerderij Dommelhoeve in het zon-
netje gezet. Ze kregen allemaal een 
welverdiende bos bloemen. Enkele 

weken geleden stond in DeMooi-
RooiKrant een oproep aan alle man-
telzorgers of mensen die mantelzor-
gers kennen om zichzelf of iemand 
anders aan te melden voor een bos 

bloemen. Daar werd gehoor aan ge-
geven, dus zondag hadden de vrij-
willigers van Welzijn de Meierij het 
druk om ze allemaal te voorzien van 
een bos geuren en kleuren.  

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

NAJAARS
AANBIEDINGEN 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, 
BESTELWAGENS EN JEEPS 

BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN 
INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE 
*INRUIL *APK 

*SCHADETAXATIE

Schijndelseweg 55 
Sint-Oedenrode 

Tel. (0413) 47 32 90
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MET EEN LEESBRIL ACHTER DE COMPUTER
 IS ALS...

COMPU
IS ALS...IS ALS...IS ALS...

MARATHON ATHON A LOPEN

OP SLOFFEN

ERVAAR DE VOORDELEN VAN 
EEN BEELDSCHERMBRIL
Nieuwe tĳden vragen nieuwe kĳkoplossingen
We staan er eigenlĳk zelden bĳ stil, maar de leesbril en multifocale bril  
stammen uit het pre-computertĳdperk. Ze zĳn echter minder geschikt voor 
langdurig gebruik achter een beeldscherm. Daarvoor is de beeldschermbril.

Voor wie is de beeldschermbril?
De beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer  
dan 2 uur per dag achter de computer zitten. Een beeldschermbril geeft de ogen 
de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. 

Straks ook op uw neus?
Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelĳks een computer. Steeds 
meer mensen gebruiken hierbĳ een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. 
Ontdek nu zelf het comfort van een beeldschermbril, u kunt hem nu testen met
100% tevredenheidsgarantie (niet goed geld terug)!

R
ERVAAR DE VOORDELEN VAN 

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR EEN HELDER ADVIES EN EEN KOSTELOZE TEST

MET EEN LEESBRIL ACHTER DE COMPUTER
 IS ALS... ERVAAR DE VOORDELEN VAN 

EEN BEELDSCHERMBRIL
Nieuwe tĳden vragen nieuwe kĳkoplossingen
We staan er eigenlĳk zelden bĳ stil, maar de leesbril en multifocale bril  
stammen uit het pre-computertĳdperk. Ze zĳn echter minder geschikt voor 
langdurig gebruik achter een beeldscherm. Daarvoor is de beeldschermbril.

Voor wie is de beeldschermbril?
De beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer  
dan 2 uur per dag achter de computer zitten. Een beeldschermbril geeft de ogen 
de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. 

Straks ook op uw neus?
Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelĳks een computer. Steeds 
meer mensen gebruiken hierbĳ een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. 
Ontdek nu zelf het comfort van een beeldschermbril, u kunt hem nu 30 dagen 
kosteloos testen!

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR EEN HELDER ADVIES EN EEN KOSTELOZE TEST
Huiskens Optiek & Horen   Heuvel 18 Sint-Oedenrode    0413-472720   www.huiskensoptiek.nlwww.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Samantha van Eindhoven
1e keer GESLAAGD
GEFELICITEERD

Terug van 
Weggeweest: 
Dansen op de Heuvel

Dit was vroeger een bekend begrip 
in de Werf. Elke maand werd er een 
dansavond georganiseerd en elke 
maand had dit een ander thema.

Wij hebben besloten om dit concept 
nieuw leven in te blazen. Te beginnen 
met een 60's Night op 16 november 
om 21.30 uur. Deze keer komt onze 
eigen Joep Eijkemans Dj'en en hij 
neemt zijn mooiste Vinyl platen mee. 
Kom allemaal lekker dansen op de 
beste 60's music. Lekker Meeblèren 
met de grote hits van toen.

Odendael blijft gewoon bestaan
Odendael gaat dicht. Het gebouw 
wordt gesloopt en er komen wo-
ningen te staan. Al deze theorieën 
zongen rond in het geruchtencir-
cuit nadat de landelijke media het 
bericht verspreidden dat verzor-
gingstehuizen gaan verdwijnen. 
Wil van de Laar, locatiemanager 
van Odendael, drukt ons op het 
hart dat de zorginstelling gewoon 
blijft bestaan. De invulling zal ech-
ter veranderen.

Wat veel mensen niet weten is dat 
er bij Odendael al veel is veranderd. 
Er is landelijk gezien flink gekort op 
de AWBZ die uit haar voegen barst-
te. Dat heeft als resultaat dat steeds 
meer mensen langer thuis blijven 
wonen. Overal wordt dat gestimu-
leerd. Door de overheid, dus auto-
matisch ook door een zorggroep 
als Brabantzorg. “Een paar jaar 
geleden hadden we nog een flinke 
wachtlijst, maar die is nu bijna he-
lemaal opgedroogd”, vertelt Van 
de Laar. “De indicatie om in aan-
merking te komen voor een plek in 
Odendael wordt steeds zwaarder. 
Als je in Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 
1 en 2 zit, kom je al niet meer bin-
nen. We gaan er naar toe dat alleen 
ZZP 4 en 5 welkom zijn. Dat bete-
kent dat er veel gaat veranderen in 
Odendael. Dat is nu dus al aan het 
gebeuren.” Mensen die in catego-
rie 4 en 5 vallen hebben een hele 
zware indicatie. Ze hebben inten-
sieve hulp nodig, zodat hun leven 
begeleid wordt. Er is dus beter en 
meer geschoold personeel nodig. 
Een afdeling als Lavendel, waar 
mensen wonen met een zware in-

dicatie, wordt te klein. Toch moet 
Van de Laar hard knokken om 
extra geld los te peuteren voor 
een verbouwing. Ze stuurde een 
brandbrief naar de Raad van Com-
missarissen met het dringende ver-
zoek om geld beschikbaar te stellen 
voor een verbouwing. Anders komt 
die afdeling onder druk te staan 
en groeien de wachtlijsten alleen 
maar. “Alle zorginstellingen komen 
geld te kort”, zegt de locatiemana-
ger. “Daar heeft ook Brabantzorg 
last van, dat weten we. We halen 
bij lange na niet de inkomsten die 
we eerst hadden. Daarom zijn we 
aan het onderzoeken hoe we vaste 
kosten kunnen reduceren. Hoe kan 
alles doelmatiger en efficiënter? 
Het lastigste is dat de overheid 
vaak regels en wetten verandert, of 
er gaan grote plannen ineens niet 
door. Zo werd bijvoorbeeld eerst 
aangegeven dat thuiszorg, AWBZ 
en jeugdzorg compleet onder ver-
antwoordelijkheid van de gemeen-
te gaat vallen. Nu is ook dat zelfs 
niet helemaal zeker. Politiek Den 
Haag twijfelt of ze er wel klaar voor 
zijn. Hier in Sint-Oedenrode zijn 
al veel voorbereidingen getroffen, 
dus hier zie ik het wel zitten. Het 
zou een mooie uitdaging zijn.”

In 2018 moet Odendael 
één laag verhuurd 
hebben volgens 
het principe van 

‘Zorgwonen’.

Appartementen die eigenlijk leeg 
zouden komen te staan in Oden-
dael, omdat de zorgindicatie flink 
wordt verhoogd, worden verhuurd. 
Van de Laar: “We zijn al aan het oe-
fenen met het zogenaamde ‘Zorg-
wonen’. Voor een bedrag onder de 
huursubsidiegrens kunnen senioren 
hier een woning huren. Lager kan 
echt niet. In veel gevallen is het dus 
zo dat alleen mensen met vermo-
gen of kinderen die meebetalen in 
aanmerking komen. Ik zou het ook 
graag anders zien, maar dit komt 
puur door de overheid. Gelukkig 
kunnen we heel veel betekenen 
in thuiszorg en werken we steeds 
meer met vrijwilligers die bij thuis-

wonende senioren op bezoek gaan 
en hen helpen met allerlei dingen. 
Toen ik hier begon waren er hon-
derd vrijwilligers, nu zijn dat er 285. 
Die stijging willen we voortzetten.” 
De huurders die in Odendael te-
recht komen, kunnen kiezen uit 
verschillende pakketten met aan-
vullende diensten. Hoe meer dien-
sten, hoe duurder het pakket. In 
2018 moet Odendael één hele laag 
hebben verhuurd. 

Hoewel de kosten de pan uit rijzen 
en er veel onzekerheid is op het 
gebied van zorg, ziet Van de Laar 
de toekomst toch redelijk positief 
in. “Je ziet dat steeds meer mensen 

klaar staan om anderen te helpen. 
Dat is een automatisch gevolg. Ook 
de techniek staat niet stil. Thuiszorg 
kan straks medicijnkistjes inzetten 
die waarschuwen als iemand zijn 
pillen nog niet heeft genomen. 
Ook komen er elektrische steun-
kousuittrekkers en wordt er steeds 
meer gewerkt met tablets om snel 
in contact te komen met de cliënt. 
Ook verwacht ik dat er spontaan 
zorgcoöperaties zullen ontstaan 
waar mensen zich bij aansluiten, 
zodat er goede contracten worden 
afgesloten met zorgaanbieders. In 
Schaijk is een dergelijk initiatief al 
succesvol.”

Sinterklaas in Rooi en ‘Het feest voor Sinterklaas’
Zondag 17 november zal Sinter-
klaas om 13.30 uur aankomen in 
Sint-Oedenrode. 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) waar hij door zijn Pieten 
wordt opgewacht. Sinterklaas zal 
samen met zijn Pieten verder trek-
ken naar het Sinterklaasplein (Kerk-
plein),  waar hij om 14.30 uur wordt 
verwacht. Voordat Sinterklaas op 
het Sinterklaasplein aankomt, kun-
nen kinderen (vanaf 14.00 uur) al 

allerlei spelletjes spelen. Dit pro-
gramma staat onder leiding van 
Scouting Rooi. 

Op het Sinterklaasplein zal Sinter-
klaas verwelkomd worden door 
Burgemeester Maas. Vervolgens zal 
de stoet naar sporthal ‘De Streepen’ 
rijden, waar het ‘Feest van Sinter-
klaas’ gevierd gaat worden. De deu-
ren van de sporthal gaan pas open 
als Sinterklaas hier is gearriveerd. 
Iedereen die naar binnen wil  heeft 
een kaartje nodig. Kaartjes zijn te 
koop bij Stapperz en Kiddooz en 

Intertoys (zie ook www.sintrooi.nl ).

Vanaf het moment dat Sinterklaas in 
Rooi is aangekomen zal ook het Pie-
tenhuis weer gebruikt worden. Het 
Pietenhuis is gehuisvest in het ‘oude 
postkantoor’ aan de Borchmolen. 
Kinderen kunnen door de ramen 
gluren om te kijken wat daar al-
lemaal gebeurt. Het Pietenhuis is 
open voor publiek op vrijdag 29 no-
vember van 16:00 tot 20:00, op za-
terdag 30 november van 11:00 tot 
16:00, op dinsdag 3 december van 
16:00 tot 20:00 en op woensdag 4 

december van 13:00 tot 20:00. Sin-
terklaas en/of zijn pieten zullen tij-
dens openingstijden ook aanwezig 
zijn. Natuurlijk is er iedere dag een 
postbus beschikbaar waar kinderen 
hun tekening, verlanglijstje of een 
knutselwerkje achter kunnen laten. 
De Pieten zullen ervoor zorgen dat 
alle post in het Pietenhuis komt. 

Iedereen die nieuwsgierig is naar 
de voorbereidingen van Sinterklaas 
en zijn pieten voor het bezoek aan 
Sint-Oedenrode kan kijken naar de 
Sinterklaasserie op TV Meierij. We 

gaan ervan uit 
dat dit allemaal 
zonder proble-
men verloopt maar je weet het na-
tuurlijk nooit….

Wil je echt niets missen van Sinter-
klaas in Rooi kijk dan op 
www.sintrooi.nl. Daar staat alle in-
formatie met betrekking tot de in-
tocht maar ook spelletjes, verhalen, 
recepten en nog veel meer. Het is 
zelfs mogelijk om Sinterklaas een e-
mail te sturen. 
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UNICEF komend weekend bij de Jumbo
Vrijdag 15 en zaterdag 16 no-
vember kunt u de vrijwilligers van 
Unicef voor de laatste keer in de 
winkel van de Jumbo vinden.

Er gaat het een en ander veran-
deren bij Unicef. Zij stopt met het 
produceren van eigen artikelen. 
Unicef gaat de productie uitbe-
steden. In steeds meer bestaande 
winkels komt u Unicefkaarten of – 
cadeaus tegen. Dit is dan ook de 
reden dat de Unicefvrijwilligers van 
Sint-Oedenrode voor het laatst ac-
tief zijn de komende maanden.
We zullen wekelijks laten weten, 
via deze krant, waar u ons kunt 
vinden.

Het werk van UNICEF is volle-
dig afhankelijk van vrijwillige gif-
ten. Zonder u is er dus geen hulp 
voor kinderen. Mede dankzij de 
aankoop van kaarten en cadeaus 
wordt er veel verbeterd voor kin-
deren:
•  In Bangladesh gaan, door steun 

van UNICEF, ruim 116.000 wer-
kende kinderen naar school.

•  Met het voedingsprogramma in 
Guatemala kan UNICEF onder-
voeding bij ruim 920.000 kinde-
ren voorkomen en behandelen.

•  In de getroffen gebieden in 
Pakistan zijn meer dan 9 miljoen 
kinderen ingeënt tegen mazelen 
en polio. 

Elke dag overlijden wereldwijd 
duizenden kinderen aan ziektes 
die eenvoudig voorkomen kunnen 
worden. UNICEF vindt dit onac-
ceptabel: elk kind dat sterft is er 
één te veel. 
Wij gaan voor nul ! Dit is ook dit 
jaar de campagne. Daarom zetten 
wij ons in voor goede en toegan-
kelijke zorg voor alle kinderen we-
reldwijd. 
Wij hopen dat u onze kraam niet 
voorbij loopt en het werk van Uni-
cef komt steunen.
Hebt u ons gemist, dan kunt u bij 
een van onderstaande personen 
terecht.
Jola van Hees 474980, 
Mieke Hoefsloot 472025, 
Trudis Duffhues 490580.

Gezinskegelen bij Wijkvereniging 
Eerschot
Zaterdag 16 november gaan wij 
met de leden kegelen in de Vres-
selse Hut. Wij beginnen om 20.00 
uur. Je moet je wel even opgeven 
bij Gerda van de Burgt Tel 476173. 
Ben er snel bij want vol = vol.

Voor de workshop kaarten of 

kerstkaarten maken op woensdag 
20 november in Meerschot kunnen 
de oudere leden, maar ook kinde-
ren die niet meer op de basisschool 
zitten,  zich aanmelden bij Tonnie 
van Zoggel tel 475726. De eigen 
bijdrage is €3.50 hiervoor krijgt u 
ook een kopje koffie of thee.

Mosselavond geeft gewenste steuntje in de rug

De Rooise Lions hebben zich af-
gelopen zaterdag voor de zestien-
de keer ingezet als gastheer, ober, 
barman of kok tijdens de jaarlijkse 
Mosselavond in de Beckart te 
Nijnsel. In totaal vulden 290 gas-
ten hun buik voor een goed doel. 
Dat is meer dan het jaar ervoor. 
Zo bleek maar weer dat de Lions 
altijd veel mensen op de been we-
ten te krijgen.

Binnen een paar minuten vulde de 
Beckart zich met de gasten. De  
Lions, die pal voor de start zelf smik-
kelden van mosselen en spare-ribs, 
stonden in passend outfit klaar om 

de bezoekers te laten genieten van 
een zelfde maaltijd. Toen eenmaal 
de geur van verse mosselen de zaal 
bereikte, oversteeg het knorren 
van de magen bijna de gevoerde 
gesprekken. Binnen een mum van 
tijd zat iedereen lekker te smullen. 
De nobele reden voor het smulfes-
tijn staat nog steeds centraal. De 
Lions halen met dit benefietdiner 
ieder jaar veel geld binnen om la-
ter te besteden aan een goed doel. 
Welk doel het is, wordt nog nader 
bepaald, maar het is zeker dat het 
besteed wordt aan mensen in Sint-
Oedenrode die het hard nodig heb-
ben. 

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 

Nog een klein 
beetje mest, of-
tewel ‘pizza’ er-
bij en dan maar 
wachten tot de 
wortels de wens 
bereiken. Eén 
meisjes wilde 
haar wens eigen-
lijk liever bij de 
boom op het kerkhof begraven 
omdat daar haar oma lag. Aan-
gezien dat toch niet helemaal de 
bedoeling was, vroeg ze de boom-
verzorger: “Hoe maak ik die ene 
boom dan duidelijk dat het om die 
andere gaat?” De boomverzorger 
had geantwoord: “Schrijf er dan 
maar bij: ‘die Eik hier achter.”

Conditie bomen sterk verbeterd
In 2010 werd de stichting Behoud 
Ollandse Bomen opgericht van-
wege de slechte staat waarin de 
monumentale bomen rondom de 
kerk op dat moment verkeerden. 
“De bodem was helemaal dicht-

geslempt”, vertelt Stokwielder. 
“Vanaf 2010 hebben we actie on-
dernomen om de groeiplaats van 
de bomen te verbeteren. Als je nu 
in de grond gaat wroeten, kom je 
volop leven tegen. Alle bomen zijn 
qua conditie sterk verbeterd.” Voor 
één van de monumentale reuzen 
bleek de redding te laat. Deze ging 
alsnog tegen de vlakte tijdens de 
najaarsstorm van een paar weken 
geleden. Volgens de voorzitter wil 
dat niet per definitie zeggen dat de 
rest nu ook gevaarlijk is. De geval-
len boom was de zwakste van het 
stel en werd al een tijdje in de ga-
ten gehouden. 
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Klimmen en klauteren tijdens 
Ollands wereldboomfestival

Ollandse Wereldboom                
Door zijn kruin
waait de wind
soms zacht kreunend 
als een kind

Met een kroon
van donker goud
zie zijn stam:
vele jaren oud

Verbindt het zijn
mensen van heden
met niet meer zijn
zij zijn overleden

Gij rode beuk
’t is Ollands droom
leef  lustra lang
Gij wereldboom

Olland,  oktober 2012
Henk Prins
Ter gelegenheid van de aanwijzing tot 
Wereldboom van de rode beuk te Ol-
land op 13 oktober 2012. Opgedragen 
aan Henk Lavrijssen, voorzitter van de 
Stichting Behoud Ollandse Bomen

Zestig jaar getrouwd

Hans v/d Dam en Greetje v/d 
Dam – Schutte beleefden dinsdag 
een bijzondere dag. Samen met 
het gezin vierden ze dat ze zestig 
jaar zijn getrouwd. Hans is een ge-
boren Rotterdammer. Zijn vrouw 
Greetje groeide op in Amsterdam. 
Na op verschillende plekken in het 
land gewoond te hebben, kwam 
het koppel in 2008 terecht in Sint-

Oedenrode. Eén van hun dochters 
woont in Sint-Oedenrode. De an-
dere dochter woont in Frankrijk. 
Burgemeester Maas kwam aan het 
eind van de middag op bezoek om 
hen te feliciteren.
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BtB-nieuws

Bedrijfsbezoek Bakkerij Bekkers

“Klanten die blij zijn met ons en 
wij met hen: dat zijn onze echte 
klanten.” volgens Alexander  
Bekkers moet de liefde wel van 
twee kanten komen. “Ik maak 
graag lekkere dingen. Als de klant 
het dan lekker vindt…” Vol trots 
toonde hij zijn bakkerij aan een 
groot aantal geïnteresseerden. 
Niet alleen de eigen leden, maar 
ook leden van BBN+K, SNO en 
OCS en een aantal bestuursleden 
van de Veghelse ondernemersver-
eniging namen graag een kijkje in 
de keuken van Bakkerij Bekkers.

Verdeeld in groepjes kreeg iedereen 
het productieproces te zien, vanaf 
het afwegen van alle ingrediënten 
op de computer tot aan de uit-
eindelijke broden. Volkorenbrood 

blijkt het gezondst, omdat dat ge-
maakt wordt van de hele korrel en 
er dus alles in zit. Wie last heeft van 
de stoelgang, kan baat hebben bij 
Speltbrood en ook de Brabander 
helpt volgens de bakker. 
Logistiek is voor Bakkerij Bekkers 
het grootste probleem. Bekkers: 
“Iedere nacht gaan er wel zo’n 
3000 broden door en aan het einde 
van de week zijn dit er zelfs nog 
meer. Alles moet de volgende dag 
vroeg in de winkel liggen en het 
moet natuurlijk wel vers zijn.” Be-
halve brood, was er nog veel meer 
te zien. Eén van de medewerkers, 
Peter Wienfeldt, verdiende on-
langs de titel tot ‘Meester Boulan-
ger’. Hij toonde ter plekke hoe hij 
kerststollen en kerststerren maakte 
van rozijnendeeg. De banketbak-
kers waren bezig met een aantal 
monchoutaarten en even verderop 
werd chocolade gegoten. 

Juist omdat ze bij Bakkerij Bekkers 
het contact met de klanten zo 
waarderen, gaan ze zich steeds 
meer toespitsen op de eigen win-
kels. Ongeveer een maand geleden 

hebben ze in Uden een nieuwe 
winkel geopend die 7 dagen per 
week geopend is. Ook tijdens het 
bedrijfsbezoek kwam duidelijk naar 
voren in hoeverre het contact met 
de klant gewaardeerd wordt. Niet 
alleen Alexander Bekkers en zijn 
vrouw vertelden honderduit, ook 
de medewerkers lichtten graag een 
tipje van de sluier van het geheim 
achter al die heerlijke producten.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Ook kapsalon voor mannen

Mooi en zelfverzekerd door Savohs

Savohs is voor hem én voor haar. 
Dat is een belangrijke boodschap 
die de kap- en schoonheidssalon 
naar buiten wil dragen. ‘Van deze 
tijd en alles in huis.’ Ook dat is een 
kreet die sprekend bij Savohs past. 
Al negentien jaar is Savohs een be-
langrijke speler in Sint-Oedenrode. 
Hieronder wordt u er weer even 
aan herinnerd waarom dat is. Bo-
vendien is er ook weer wat nieuws 
onder de najaarszon.
  
Kapsalon voor mannen
Savohs is er niet alleen voor de he-
dendaagse vrouw. Ook de man is 
bij de kapsalon op het juiste adres 
voor een kapsel naar wens. Op dit 
moment zijn bijvoorbeeld de stoere 
opscheerkapsels erg in en daar weet 
Savohs wel raad mee. Ook belang-
rijk: het daarbij behorende styling-
advies is van belang. Heren, jong 
en oud, die binnen vijf weken weer 
terug komen, krijgen 10% korting.

Haar kleuren in 10 minuten
Kapsalon Savohs biedt u nu een 
nieuwe kleurbehandeling van 
Newgen Emten color cream. Dat 
is een kwalitatief hoogstaand am-
moniavrij  product waarmee snel 
een perfect kleurresultaat behaald 
kan worden. Dankzij de innova-
tieve formule en nooit eerder ge-
bruikte ingrediënten geeft Emten 
color cream met een inwerktijd van 
slechts tien of twintig minuten een 
perfect kleurresultaat. Een professi-
onele kleurbehandeling is op deze 
manier een stuk sneller dan voor-
heen. Van klassieke brunette tot 
hippe lavendel haarkleur. Vraag 

naar de mogelijkheden.

Veel mogelijkheden voor de vrouw
Behalve een herenkapsalon is 
Savohs er natuurlijk ook nog steeds 
voor de vrouw, al negentien jaar 
lang. Niet alleen een mooie vrou-
welijke coupe knippen , maar ook 
als schoonheidssalon. Even uw 
wenkbrauwen epileren? Dat kan! 
Een uitgebreide gezichtsbehan-
deling? Dat kan ook! Tel daar het 
passende make-up advies van 
Royal Effem  bij op en u kunt de 
hele wereld weer aan. Een nieuwe 
coupe behoort zeker tot de moge-
lijkheden, maar  een complete me-
tamorfose is ook  mogelijk. Voor 
die mooiste dag van u leven heeft 
Savohs een prachtig bruidsarrange-
ment. Savohs zorgt ervoor dat deze 
dag een zorgeloze dag wordt en 
dat u helemaal u zelf kunt zijn.

Cadeaubon
Het is extra leuk om uzelf of een 
ander eens te verwennen met een 
cadeaubon van Savohs of met 
één van de leuke artikelen, zo-
als een mooi en voedzaam pro-
duct voor huid van  en haar van 
Oolaboo,Sebastian of Mediceu-
ticals of een leuke tas of porte-
monnee, misschien een paar leuke 
oorbellen of armbandjes. Savohs is 
veel meer dan alleen een kapsalon 
of schoonheidssalon. Savohs is er al 
negentien jaar om zowel mannen 
als vrouwen op alle gebieden weer 
mooi en zelfverzekerd te maken.     
Savohs – Mgr. Bekkersplein 6a, 
5491EB, Sint-Oedenrode, 
0413-478388, www.savohs.nl

Ook mannen zijn welkom bij Savohs 

Laat MS collectant niet in de kou staan
Als één na laatste in een rij van lan-
delijke collecterende goede doelen, 
komt de collectant van het Nationaal 
MS Fonds vanaf 18 november aan 
de deur. “Het Nationaal MS Fonds 
is bijna de hekkensluiter in de lan-
delijke collectes”, zegt  Pamela Zaat, 
landelijk coördinator van het fonds.

“Wilt u onze collectanten  niet in de 
kou laten staan?”, vervolgt ze. 
“Zij lopen niet voor zichzelf maar 
zetten zich, in dit donkere en koude 
weer, in voor mensen met Multiple 
Sclerose, in de volksmond MS. Ie-
mand die wordt geconfronteerd met 
de diagnose Multiple Sclerose, krijgt 
daarbij direct een overdosis onzeker-
heid cadeau. De enige zekerheid die 
je hebt, is de wetenschap dat het een 
chronische ziekte is waarvoor (nog) 
geen genezing mogelijk is”, aldus 
Pamela.
Het Nationaal MS Fonds financiert 

onderzoek naar MS en ontwikkelt 
behandelprogramma’s die mensen 
leren om te gaan met hun ziekte. Al-
tijd vanuit een positieve insteek door 
uit te gaan van de mogelijkheden die 
je als mens met MS hebt.
Wat kunt u doen om het de MS Col-
lectant makkelijk te maken?
Leg alvast wat kleingeld in de gang 
en doe vooral de deur open. De 
collectant hoeft dan niet te lang 
te wachten en kan, na uw donatie, 
meteen doorgaan en aanbellen bij de 
volgende voordeur.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens 
de collecteweek zal besteed worden 
aan onderzoek enerzijds en begelei-
ding en training anderzijds. Op deze 
wijze kunnen wij samen met onder-
zoekers en behandelaars mensen met 
MS nu én morgen helpen.

Onze 13.000 collectanten kunnen 
onmogelijk bij alle voordeuren aan-

bellen. 
Heeft uw deurbel niet gerinkeld, 
een donatie is welkom op giro 5057 
of stuur een sms naar 4333 met de 
woorden STOP MS en doneer een-
malig 2 euro.
Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalmsfonds.nl

Luchtschri� 
Laag aan de lucht hangt wolkenland
een stoet witte kamelen die
een woestijn bevolken in tijdelijk verband
maar nergens is woestijn noch zand
alleen een hemel poëzie
door wind geschreven zonder hand

    Kees Hermis
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“nne toom bigge en ’n erfenis moet nie 
telle vur dè ge ze hè’t
Wordt gezegd als iets nog onzeker is.
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Klimmen en klauteren tijdens 
Ollands wereldboomfestival 

Ehmmmm...
Henkie.. volgens mij
valt die boom niet
onder de wereld-

bomen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Rieky Verstappen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Lia van de Ven

Deken van Erpstraat 44
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Het naakte kleden …

aan je frêle lijf, rondom
zijn bladeren geplakt
zij hechten aan de huid
het is vel dat pakt

of van binnenuit
jouw geur die snuift
of de wind
zomaar van zelve
en woordeloos
in jouw richting wuift

om je borsten
te kleden met
gevallen groen
of een kleur aanbiedt
al verder dan rood

dat je lippen doet krullen
wachtend op een stille zoen

je hand, uitgestrekt
roepend
vragend
doorheen het geritsel
wagend
kom, kleedt mij
mijn uitdagend naakt
is voor elk vrij

daarna zal je langzaam
de bomen groeten
met tedere
winterkussen
en omhelzen
om ze liefhebbend traag
in hun komende
winterslaap te sussen
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Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Als piepschuim wordt vervoerd, 
waarmee wordt dat dan verpakt? 

Bloedsuikertestdag
Apotheek Dommelrode - Sint-Oedenrode

De bloedsuikertestdag wordt gehouden op: 
Vrijdag 15 november 

Tijdens deze dag kunt u gratis en zonder afspraak 
de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

Wij zijn geopend van 8.30u t/m 17.30u.

Apotheek Dommelrode 
Hertog Hendrikstraat 5a, 5492 BA Sint-Oedenrode             

 Tel: 0413-475665

UITNODIGING
*voor een gratis huidverzorgingsadvies*

Apotheek Dommelrode organiseert 
een huidverzorgingsdag op donderdag 26 mei

van 10.00 tot 15.00 uur.
De Eucerin huidspecialist zal al uw 

vragen beantwoorden en u een persoonlijk huidadvies geven.

U kunt voor deze dag, telefonisch of aan de balie 
met één van onze apothekersassistentes, een afspraak maken.

Iedere afspraak duurt ongeveer 20 minuten
en is geheel vrijblijvend.

Apotheek Dommelrode Hertog Hendrikstraat 5a
5492 BA Sint-Oedenrode Tel: 0413-475665Bloedsuikertestdag

Apotheek Dommelrode - Sint-Oedenrode
De bloedsuikertestdag wordt gehouden op: 

Vrijdag 15 november 

Tijdens deze dag kunt u gratis en zonder afspraak 
de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

Wij zijn geopend van 8.30u t/m 17.30u.

Apotheek Dommelrode - Sint-Oedenrode
De bloedsuikertestdag wordt gehouden op: 

Tijdens deze dag kunt u gratis en zonder afspraak 
de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

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

Oplossing vorige week:  
INSTALLATIE BEDRIJF W. RIEM

DIEN VD SANDEN 
HOMBERGHLAAN 23
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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O Y Z A A L V O E T B A L T D E  
N P I E L A B T E O V L E F A T  
X O R L A V N A A T H C U L H S  
T A D N E I S I H A N D B A L M  
C E W L A T S N E N J I W Z A D  
O L A H T S N U K K R T L O V E  
J E G R O E N A F V A L A Q A R  
P T A O S F S L Y E N O B P N P  
R T D O D R N F V S W T G S R C  
E E L A V E G S N E R G N H A W  
U R D E S M S I K P Q W I O C N  
U M Q G R O E N T E H A L N L R  
J M E S S Z A G M O U C W K C R  
T I O M S P E T P K Z M O B E L  
V O E T V A L S A M B A B A L S  
P E L P E J E V R O K N P L E E  

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
armani, burberry, cacharel, cartier, chanel, dior, dkny, dolcegabbana, givenchy, gucci, 

jeanpaul, gaultier, jilsander, joop, lacoste, mexx, ninaricci, rituals, tommyhilfiger, 
versace, 
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nog   dagen

tot carnaval  
109PAPGAT JOURNAAL

CV ’t Skrothupke brengt serenade 
bij nieuwe koppel

CV ’t Skrothupke heeft afgelopen 
zondag al meteen met de gehele 
club een serenade gebracht bij 
Prins Erwin dun uurste en Adju-
dant Paul.

Zij zullen samen met hun vrouwen 
Marleen en Chantal dit jaar de 

scepter zwaaien over Papgat. Alle 4 
zijn ze lid van ’t Skrothupke en dus 
werd hierop meteen geanticipeerd. 
Het was dan ook een geslaagde 
middag en het prinselijk kwartet 
genoot met flinke teugen. Mi wé 
skrot bé mekaor, dreijt Papgat dur 
di jaor.  En dé waar al mee te zien.

555 euro voor Stichting Jeugdcarnaval
Stichting Jeugdcarnaval organiseert 
zoveel dat het ieder extra centje 
goed kan gebruiken. Dat had familie 
van Boxmeer aan het begin van het 
Papgatse  jubileumjaar ook in de ga-
ten. Daarom kwam het met ‘Sluks-
ke 55’ op de proppen. Een drankje 
waarvan de verkoopopbrengst af-
gelopen maandag is geschonken 
aan……jawel, Stichting Jeugdcar-
naval. Jan van Boxmeer, één van de 
jonge telgen, overhandigde samen 
met zijn tante Jolanda de cheque aan 
jeugdprins Willem en voorzitter van 
het jeugdcarnaval, Henry van den 
Elzen. Jeugdprins Willem sprak dank 
uit namens hem en de jeugdraad. 
Hij zei vooral blij te zijn dat het geld 
wordt gebruikt voor de dinsdagmid-
dag tijdens Carnaval. Het dagdeel 
dat speciaal wordt ingeruimd voor 
mensen met een beperking.

v.l.n.r.: Henry van den Elzen, Jeugdprins Willem, 
Jolanda Eijkemans - van Boxmeer en Jan van Boxmeer.

Voor het eerst in de geschiedenis van 
Papgat werden de namen van twee 
prinsen op één avond genoemd. Za-
terdagavond zagen jeugdprins Wil-
lem en Prins Erwin Pap d'n eerste op 
het podium van 'De Beurs' het le-
venslicht. Voorafgaand aan de ont-
hulling van de prins, had Coes van 
der Coelen het presidentschap van 
de stichting Papgat overgenomen 
van Ed Steenbakkers.

Erwin Delisse, van het Skrothûpke 
zwaait het komende carnavalssei-
zoen de scepter over Papgat. Hij 
wordt daarin bijgestaan door adju-
dant Paul Verstraten. Bij de jeugd 
werd Willem Vervoort prins. Prins 
Willem kan rekenen op de hulp van 
Adjudant Stan de Wit en Nar Ot Vis-
ser. Het 'jeugdprinselijk' trio is af-
komstig van basisschool Eerschot.

Meer wisselingen van de wacht
Naast de wisselingen op prinselijk 
niveau, stonden er nog meer veran-
deringen op het programma tijdens 
het Elf-elfbal van afgelopen zater-
dag. Zo trad Ed Steenbakkers af als 
president van de stichting Papgat. 
Hij wordt opgevolgd door Coes van 
der Coelen. Verder verlieten Johan 
van den Bongaardt en Robert Strij-
bos de Raad Elf. Ook ordecommis-
saris Christo  Slabbekoorn ver-
laat het carnavalspodium. Hij wordt 
opgevolgd door Robert Strijbos.

Jeugdprins ook op elf-elf
Dit jaar koos de stichting Jeugdcar-

naval Sint-Oedenrode ervoor om 
ook de jeugdprins al in november 
te onthullen. Tot het vorig jaar ge-
beurde dat altijd pas een week of vier 
voor carnaval. Door de naam van de 
jeugdprins al in november bekend te 
maken, wordt het carnavalsseizoen 
van de Papbuikskes meteen enkele 
maanden langer.

Voor de onthulling van de jeugd-
prins en zijn gevolg had de stichting 
Jeugdcarnaval een compleet circus 
opgebouwd. De nieuwe leden van 
de Jeugdraad van Elf kwamen als 
zebrapaarden, beren en tijgers in de 
piste. Nadat de raad zich had voor-
gesteld, kwamen er nog twee apen 
uit de mouw. Achter deze maskers 
verscholen zich de jeugdprins en zijn 
adjudant.

Schimmenspel
Het mysterie rond de onthulling van 
de nieuwe prins bleef tot het eind 
een waar schimmenspel. Waren het 
eerst de elf tips over 'de Neie', die het 
nieuwe duo in nevelen deed hullen. 
Zaterdagavond moest het publiek 
genoegen nemen met schimmen die 
de  spanning na elf weken van raden 
en gissen naar een hoogtepunt de-
den stijgen. Na de zware bevalling, 
die ogenschijnlijk, achter de coulisse 
plaatsvond, zagen Prins Erwin Pap 
d'n Eerste en Adjudant Paul het le-
venslicht op het podium van 'de 
Beurs'. Het tweetal zal het carnaval 
aanvoeren met de leus:“Mi wa Skrot 
Bè mekaor Dreijt Papgat dûr di Jaor”.

Vervolg voorpagina

Erwin Delisse prins van Papgat
”Wellie zette mi carnaval Willemke Pap in vuur en vlam”

Het bestuur installeerde Jeugd-
prins Willem. Vervolgens wer-
den Adjudant Stan, Nar Ot en de 
Jeugdraad (Martijn, Kevin, Twan, 
Bart, Bram, Martijn, Jelle, Wout, 
Daan, Rik, Thomas) geïnstalleerd 
door de Jeugdprins.  Ook de oude 
jeugdraad was aanwezig om let-
terlijk en figuurlijk de scepter over 
te dragen. Jeugdprins Willem 
deed zijn eerste woordje voor de 

jeugd van Papgat. Hij vond het 
geweldig om uitgekozen te wor-
den en wenste iedereen een ge-
zellige carnaval.

Prins Willem, 11 jaar, zit in groep 8 
van de Basisschool Eerschot. Hob-
by’s: Judo en scouting.
Twee zussen en één broer: Nina, 
Fee en Luuk.
Adjudant Stan, 11 jaar, zit in groep 

8 van de Basisschool Eerschot. 
Hobby’s: Voetbal en vrienden.
1 Broer: Jordi.
Nar Ot, 8 jaar, zit in groep 4 van de 
Basisschool Eerschot.
Hobby’s: Waterpolo.
Raad van Elf (niet in volgorde op 
de foto): Martijn, Kevin, Twan, 
Bart, Bram, Martijn, Jelle, Wout, 
Daan, Rik, Thomas.

CV ‘t Skrothupke feliciteert Prins 
Erwin dun uurste en Adjudant 
Paul. En natuurlijk ook Marleen, 
Meike, Chantal, Lotte en Anne.

We goan er mi zun allen un 
skon jaor van maeke.

Bij deze bent u uitgenodigd om 
samen het glas met ons te heffen 

tijdens onze receptie, gehouden op 
zondag 17 november van 

13.30u t/m 19.00u in de Beurs, 
Sint-Oedenrode

Prins Erwin en Adjudant Paul
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur.
zaterdag af te halen € 1,95 p/m2
Tuincentrum Brekelmans, 
Sint-Oedenrode, 0413-472562
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Vers (diepvries)vlees voor honden

Veel verschillende soorten

Compleet voer

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Heijmans schilders
ook voor binnen schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur 
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.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.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

as. Weekend 
16 & 17 Nov.

Kleine heisteeg 1, St.Oedenrode

11.00 - 16.00 uur

--------------------------------------
Te koop:
tussenwoning Johanna van Brabant-
laan 18 tel: 06-45138003
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. Nijverheidsweg 4 tel:0413-
476805 (Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Te huur. Vrijstaand gastenverblijf in 
buitengebied nabijheid van de Vres-
selse bossen voor een persoon of stel 
zonder kinderen. Aanvaarding januari 
2014. Voor info: 0616466345
--------------------------------------

Gevraagd

Gevraagd in Sint Oedenrode, binnen 
stalling voor camper, hoog 310 lang 
650. Aanbiedingen op 06 42494045
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Wie heeft er op zaterdag 09-11-2013 
bij de Vresselsehut, er waren twee 
feesten, de verkeerde herenjas Donker 
Bruin-Driekwart- Merk Milestone Tel: 
0499-399593
--------------------------------------

Aangeboden

Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit voor-
raad leverbaar
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------

   
Wie herkent mensen op deze foto?

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

Historische beelden

Marktplein
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw rit-
ten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – Liempde
0411-632569
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! Massageprak-
tijk Ellen Vorstenbosch voor ontspan-
ningsmassage of zwangerschapsmas-
sage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Voor al uw snoei en tuin werkzaamhe-
den bel met 0611820119 
€10,00 per uur 
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Personeel

Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens
Kandidaten zijn gezond, creatief en 
zelfstandig Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------
Heijmans schilders Uw winterschilder
Profiteer van onze winteractie
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen fa-
briek
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bent u op zoek naar huishoudelijke 
hulp, met 2 jaar ervaring:
bel: 06-52725238
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Gezondheid

Last van een herfst/winterdipje?
Laat je energie weer stromen!
Maak een afspraak voor een heerlijke 
massage bij: www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652
--------------------------------------
www.gewichtscoachingrid.nl
Uw gewichtscoach aan huis
06-10646880
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.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
--------------------------------------

Heijmans schilders
binnen- en buiten schilderwerk
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, puppy- en 
div. gehoorzaamheidscursussen voor 
alle honden. Lessen vinden o.a. plaats 
in grote trainingshal. Kleine groepen, 
veel persoonlijke aandacht.
info: www.hondenschoolhetrooike.nl 
/ 06-270.384.63
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------

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

Ongedierte

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

Diversen

Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
MEGAVLOOIENMARKT
17 nov. 220 kramen
tennishallen Eindhoven noord
Vijfkamplaan 12. bomvol! 9-16 uur.
€ 2 p.p. 0620299824.
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

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

MooiRooi klomp op TV

16 november vanaf 17.40 uur op Nederland 3. MooiRooi klomp in BZT show
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Steijn de Jonge strijdt om CupCakeCup 2013 van de Tros

In december zendt de Tros een 
nieuwe reeks uit van de 
CupCakeCup, een programma 
waarin kinderen met elkaar de 
strijd aangaan bij het bakken van 
de lekkerste cupcake. De voor-
rondes zijn inmiddels al achter 
de rug. Uit honderd geselecteer-

den bleven twintig kinderen over, 
waaronder de Ollandse Steijn de 
Jonge. 

“We moesten eerst een filmpje in-
sturen van onszelf terwijl we aan 
het bakken waren”, vertelt Steijn.  
Toen bleek dat hij daarmee tot de 

geselecteerden behoorde, deed hij 
mee aan de voorronde in  
Nijmegen. “We moesten twee 
zelfgebakken cupcakes meene-
men”, aldus Steijn. “Ik had een 
cupcake gemaakt met een toefje 
botercrème met paarse kleurstof”. 
De jury, Rémy Duker en Robèrt 
van Beckhoven, beoordeelde het 
werk van de deelnemers op net-
heid, creativiteit en details. Als één 
van de twintig gegadigden, bleek 
Steijn mee te doen aan de studio-
opnames van de Tros. Hij strijdt 
binnenkort om de eer van de gou-
den CupCakeCup 2013.
De voorrondes zullen worden uit-
gezonden in het weekend van 14 
en 15 december. De eerste uitzen-
ding van de studio-opnames zal te 
zien zijn op maandag 23 decem-
ber om 19.00 uur op Nederland 2. 
Daarna volgt de CupCakeCup elke 
doordeweekse dag in de kerstva-
kantie op diezelfde tijd. Of onze 
Rooise jongen mee mag doen in 
de finale? Dat  moet nog blijken. 
De uitzending van de finale vindt 
in ieder geval plaats op zaterdag 4 
januari. 

MARVU Machine- en Apparaten-
bouw BV genomineerd voor award

MARVU Machine- en Apparaten-
bouw BV uit Sint-Oedenrode is ge-
nomineerd voor de Dutch Industrial 
Supplier Award. 

Deze award is gekoppeld aan Link 
Magazine. Het blad legt de focus op 
maakindustriële sectoren zoals; me-
taal- en kunststofverwerkende be-
drijven, automotive, aviation, semi-
con, ICT, telecom, food en chemie. 
Ieder jaar organiseert het de Dutch 
Industrial Supplier Award. Klanten 
kunnen hiervoor anoniem hun beste 
leverancier nomineren. Zonder enig 
medeweten is MARVU dit jaar door 
haar klanten genomineerd voor 
deze awards.  Van de 318 genomi-
neerden is na twee selectierondes 
MARVU bij de laatste 25 geno-
mineerd beland. De uitreiking zal 
plaatsvinden op 21 november 2013, 
Boerderij Mereveld te Utrecht.

Sas & Tas bestaat één jaar
Op 16 november 
aanstaande viert Sas 
& Tas haar eenjarig 
bestaan. Natuurlijk 
wordt dat samen met 
de klanten gevierd. Bij 
inlevering van de ad-
vertentie in deze krant 
krijgt u een korting 
van 10% op de hele 
collectie.

Daarnaast maakt iede-
re klant vanaf 16 no-
vember  tot 20 decem-
ber kans op het winnen 
van het aankoopbe-
drag in de vorm van een cadeau-
bon van Sas & Tas. Ellen van de Plas 
kijkt terug op het eerste jaar; “Het 
is een verkennend  en positief jaar 
geweest, met veel leuke klanten, 
ook uit de omliggende gemeen-
ten. Ook hebben we een  webshop 
– www.sasentas.nl – gerealiseerd 
waar zonder verzendkosten op be-
steld kan worden. We hebben er 
wat nieuwe merken bijgekregen, 
dat versterkt ons assortiment. By 
LouLou en Fab.  maken prachtige 
portemonnees en tassen, waar we 
onze klanten graag kennis mee 
willen laten maken. Met Ciao Tutti 
hebben we er ook een luxe sjaal 
merk bij, dat naast Mucho Gusto, 
prachtig overkomt. We vinden het 
leuk als u ons feestje mee komt 
vieren. U bent dan ook van harte 
welkom!” De merken van Sas & 
Tas: Cowboysbags, Cowboysbelts, 
Berba, Bulaggi, Fab.,  by LouLou, 
Roberto d’Angelo, Tamaris, H.J. de  
Rooy, Merel by Frederiek,  Mucho 
Gusto, Ciao Tutti,  Bickley +  
Mitchel, Phillippi Design en  
Davidt’s

advertorial

Wij bestaan 
1 jaar 

Bij inlevering van deze bon

10% korting 
op de hele collectie

   
  

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-474692
www.sasentas.nl

Bulaggi  - Cowboysbag - dR HJ de ROOY

Bulaggi  - Cowboysbag - dR HJ de ROOY

Mucho Gusto - Roberto d’Angelo - FAB - Berba - Bulaggi  - Cowboysbag Mu
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Bloedsuikertestdag
Apotheek Dommelrode - Sint-Oedenrode

De bloedsuikertestdag wordt gehouden op: 
Vrijdag 15 november 

Tijdens deze dag kunt u gratis en zonder afspraak 
de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed laten meten.

Wij zijn geopend van 8.30u t/m 17.30u.

Apotheek Dommelrode 
Hertog Hendrikstraat 5a, 5492 BA Sint-Oedenrode             

 Tel: 0413-475665

UITNODIGING
*voor een gratis huidverzorgingsadvies*

Apotheek Dommelrode organiseert 
een huidverzorgingsdag op donderdag 26 mei

van 10.00 tot 15.00 uur.
De Eucerin huidspecialist zal al uw 

vragen beantwoorden en u een persoonlijk huidadvies geven.

U kunt voor deze dag, telefonisch of aan de balie 
met één van onze apothekersassistentes, een afspraak maken.

Iedere afspraak duurt ongeveer 20 minuten
en is geheel vrijblijvend.

Apotheek Dommelrode Hertog Hendrikstraat 5a
5492 BA Sint-Oedenrode Tel: 0413-475665

Is uw auto winterklaar?

De eerste nachtvorst ligt op de 
loer. Dat betekent dat we met zijn 
allen weer bedacht moeten zijn 
op winterse ongemakken. Ook 
automobilisten moeten nog meer 
dan in de zomer rekening houden 
met het weer. Het kan glad wor-
den, maar ook is het weer tijd om 
ruiten te krabben. Alle ongemak-
ken zijn niet te voorkomen, maar 
een auto die winterklaar is, kan 
al veel ellende voorkomen.

“Het meest voorkomende euvel 

is toch wel defecte verlichting, we 
hebben al heel wat lampjes ver-
vangen”, zegt Joan Markgraaff 
van garage Markgraaff. Samen 
met Teun van Acht van Van Acht 
Autoschade, verrichtte hij afgelo-
pen zaterdag bij tientallen auto's 
een wintercheck. Terwijl de eige-
naren van de auto's genoten van 
een kop heerlijke erwtensoep, 
controleerde een monteur de 
koelvloeistof, het oliepeil en het 
ruitensproeiervloeistof. Natuurlijk 
werden ook de banden gecon-

troleerd. De monteur keek of het 
profiel nog voldoende was en als 
de bandenspanning niet klopte, 
pompte hij de banden meteen op.

Bij de wintercheck wordt er ook 
naar de lak gekeken. Teun van 
Acht van Autoschadebedrijf Van 
Acht vertelt dat het ook belangrijk 
is om voor de winter te controle-
ren of de lak schade heeft. “Als 
de lak beschadigd is, kan pekel 
roest veroorzaken. Door de kleine 
lakschades voor de winter te re-
pareren wordt dat voorkomen”.

Een ander belangrijk onderdeel 
is de accu. Zeker in de winter bij 
temperaturen die onder of rond 
het vriespunt liggen loopt het 
vermogen van een accu snel te-
rug. Als de accu dan niet meer in 
topkwaliteit is, kan het zomaar 
zijn dat de auto 's morgens niet 
meer wil starten. Accu's die hun 
beste tijd hebben gehad vielen 
bij de wintercheck direct door de 
mand. En nu is er nog tijd om een 
nieuwe accu te kopen. Want als 
die nu niet goed is, dan moet er 
bij de eerste matige vorst toch 
een nieuwe komen. Als u een 
matige accu niet op tijd vervangt, 
dan laat de accu u op een onge-
schikt moment in de steek.

Joan Markgraaff (op foto) en Teun van Acht 
verwelkomden meer dan 120 klanten.

Markgraaff en van Acht bedanken 
alle bezoekers voor een fantastische dag 

tijdens de wintercheck!

Markgraaff en van Acht bedanken 
alle bezoekers voor een fantastische dag 

tijdens de wintercheck!

Markgraaff en van Acht bedanken 
alle bezoekers voor een fantastische dag 

tijdens de wintercheck!
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ROXS ELEKTROWORLD BORCHMOLENDIJK 9, SINT OEDENRODE  TEL. 0413-472362

ROXS ELECTROWORLD
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Treurige en leuke vondsten bij schoonmaken nestkastjes

De kinderen van Jeugdnatuur-
wacht “De Populier” klimmen op 
de ladders. Het is weer tijd voor 
het grondig schoonmaken van 
de nestkastjes, die op maar liefst 
negen locaties verspreid hangen 
door de natuur van Sint-Oeden-

rode. Ieder jaar worden er weer 
bijzondere taferelen aangetroffen.

Deelnemer Arthur maakt een vo-
gelhuisje open, terwijl zijn groeps-
leden Daan en Niek toekijken. Hij 
trekt een treurig gezicht wanneer 

hij te zien krijgt wat erin ligt. “Het 
is alweer de zoveelste dode vo-
gel”, zegt de jongen. “We hebben 
vandaag dus al zeven lichaampjes 
gevonden, waaronder twee pim-
pelmeesjes. Het is heel triest, want 
het komt bijna nooit voor dat we 
zoveel dode vogels aantreffen.”

De kinderen denken dat het aan 
het weer lag. We hadden dit jaar 
veel langer koud en nat weer dan 
dat de dieren gewend zijn. Hein de 
Koning, oprichter van de vereni-
ging, denkt daar heel anders over. 
“Als één van de ouders van de jon-
gen - meestal het vrouwtje - sterft, 
wordt het nest verlaten”, begint 
de Koning. “De kuikens zullen dus 
geen voedsel meer krijgen en om-
komen van de honger. Het is heel 
hard, maar zo is de natuur. Geluk-
kig hebben we ook nog wat vro-
lijkere vondsten gedaan vandaag. 
Zo hadden we achter de golfbaan 
een nestkastje dat bezet werd door 
de hoornaar. Dit is een enorme 
wesp die het hele kastje vol propt. 
Wat ook erg bijzonder was, was 
de boomklever. Dit is een kleine en 
slimme vogel die door middel van 
zand en speeksel het gaatje in het 
vogelhuisje kleiner maakt, om zo 
de ingang alleen geschikt te ma-
ken voor zichzelf.”

Wel eer, maar geen hoofdprijs 
voor Gerry Opheij
Bij Vanderlande Industries in Veg-
hel heeft de stichting bevordering 
vakmanschap afgelopen donderdag 
de winnaars bekend gemaakt van 
de Ir. Noordhofprijs 2013. In de ca-
tegorie metaal was Rooienaar Gerry 
Opheij één van de genomineerden 
voor deze prijs. Ondanks dat de 
feitelijke titel aan Opheij's neus 
voorbij ging, kijkt hij toch met een 
tevreden gevoel terug op het eve-
nement en alles dat erbij hoorde.

Alleen de winnaars in de verschil-
lende categorieën zijn bekend ge-
maakt. Dat betekent dus automa-
tisch dat alle andere kandidaten 
als tweede eindigden. “In de regio 

Oost-Brabant zijn driehonderddui-
zend mensen werkzaam in de me-
taal. Als je dan als één van de weini-
gen wordt genomineerd voor deze 
prijs, dan is dat op zich al een hele 
eer”, zegt Gerry zelf. 

Ondanks dat feitelijk alle niet win-
naars tweede zijn geworden, heeft 
Gerry Opheij het gevoel dat hij toch 
zeker een kanshebber was. “De jury 
heeft me tijdens de slotbijeenkomst 
in Veghel nog verschillende vragen 
gesteld. Daarnaast is de jury ook 
een tweede keer bij mij op het werk 
geweest. Dat schijnt niet bij ieder-
een te gebeuren”, zo sluit Gerry af.

Rooyse Vogelvreugd zet
jubilarissen in het zonnetje

Vogelvereniging Rooyse Vogel-
vreugd heeft enkele jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Dat gebeurde 
afgelopen vrijdagavond vooraf-
gaand aan de opening van de jaar-
lijkse vogeltentoonstelling. Theo 
Smulders, Theo Gottenbos en Alp-
hons van Boxmeer zijn respectieve-
lijk vijftig, veertig en vijfentwintig 
jaar lid van de vereniging. Naast de 
onderscheiding voor zijn vijftigja-
rige lidmaatschap, viel Theo Smul-
ders ook het erelidmaatschap van 
de vereniging ten eer. Theo Gotten-
bos kon door ziekte niet aanwezig 
zijn bij feestelijkheden.

Het afgelopen weekend was het 
clubgebouw van KV Rooi weer het 
decor van een bijzondere vogel-
show van de Rooyse Vogelvreugd. 
Zoals ieder jaar was ook dit keer 
de aankleding weer erg mooi. Net 
als de vogels natuurlijk, want die 
waren op en top geprepareerd om 
goed voor de dag te komen. De 
show trok veel kijkers en de jury 
had het er maar moeilijk mee om 
uiteindelijk de winnaars te kiezen. 
Uiteindelijk lukte dat natuurlijk 
wel en konden de trotse winnaars 
pronken met hun veren.

Theo Smulders (l) en Alphons van Boxmeer

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Wintercheck bij garage Van de Warenburg
Ook in Sint-Oedenrode konden 
automobilisten terecht voor een 
wintercheck. Martien de Louw, 
die ruim een maand geleden het 
garagebedrijf L van de Waren-
burg overnam, organiseerde een 
wintercheck actie. In zijn garage 
aan de Boskantseweg werden 
alle vloeistoffen in de motor ge-
controleerd, werden accu's ge-
test en ontkwamen banden en 
remmen niet aan de strenge blik 
van de monteur.

“Een van de dingen die wij bij 
de wintercheck controleren is de 
profieldiepte van de banden”, 
vertelt Martien de Louw. “Zeker 
in de winter als er sneeuw ligt, 
maar ook als de weg erg nat is, 
is een goed bandenprofiel erg 
belangrijk. Winterbanden zijn 
eigenlijk het beste. Die banden 
zijn van een andere rubbersoort 
gemaakt en hebben daardoor op 
koude wegen meer grip dan zo-
merbanden. 

Maar zonder voldoende profiel 
kan ook een winterband zijn 
werk niet doen. Een winterband 
moet tenminste vier millimeter 
profiel hebben”, zegt Martien. 

Martien de Louw

Boekenbeurs Basisschool Nijnsel
Maandag 18 november en dins-
dag 19 november wordt er van 
14.00 uur tot 17.00 uur op de 
Basisschool Nijnsel een boeken-
beurs georganiseerd. 

De boeken zullen door de kinderen 
van groep 7+8 verkocht gaan worden 
en ze hopen dat ze het druk krijgen 
op deze middagen. De opbrengst van 
de boekenbeurs komt ten goede aan 
de leerlingen van de basisschool.  
Op deze boekenbeurs kunt u zo-
wel lees- als informatieboeken vin-
den voor spotprijzen. De boeken 
zijn namelijk ingedeeld in 2 prijsca-
tegorieën: € 0,50 en € 1,00. 

Zoekt u dus nog een leuk, betaal-
baar leesboek voor uw kleinkind of 
kind? 
Is het u nog niet gelukt om een 
leuke kleine surprise te vinden? 

Kom dan op maandag 18 novem-
ber of dinsdag 19 november naar 
de boekenbeurs op basisschool 
Nijnsel aan de Jasmijnstraat 11a. 

De kinderen zullen u met open ar-
men ontvangen en u graag helpen 
met het uitzoeken van een leuk 
lees- of informatieboek. Tot dan! 

Café ’t Pumpke in nieuwe handen

Aangezien Rob de Vries heeft be-
sloten om zich vol te storten op de 
Gouden Leeuw heeft hij officieel 
het stokje van café ’t Pumpke over-
gedragen aan Alain van de Kamp. 
Alain is natuurlijk geen onbekende. 
Hij werkt al 4,5 in de kroeg aan de 
Borchmolendijk. De laatste maan-
den was hij al het gezicht, sinds 
Rob het avontuur van de Gouden 
Leeuw is aangegaan. Rob had 7,5 

jaar de leiding over café ’t Pumpke. 
“De komende maanden draaien we 
door zoals onze gasten gewend zijn, 
maar vanaf 1 januari gaat er een 
hoop gebeuren. Wat precies kan 
ik nog niet zeggen, dat is een ver-
rassing!” wekt Alain de interesse. 
Er komt nog een feest om de over-
dracht te vieren. Dat zal binnenkort 
zijn, maar ook dat wordt op een la-
ter tijdstip bekend gemaakt.

Alain van de Kamp (l) en Rob de Vries
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Mededelingen

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 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Regiogemeenten aan de slag met nieuwe 
werkwijze voor Hulp bij het Huishouden

Negen gemeenten in de regio Brabant 
Noordoost starten op 1 januari 2014 een 
proef met een nieuwe manier van inkoop 
van huishoudelijke verzorging. Voor de 
regionale proef is de projectgroep Pilot 
Hulp bij Huishouden in het leven geroe-
pen. Om aan de slag te kunnen past elk 
van de negen gemeenten de verordening 
Wet maatschappelijke ondersteuning aan.  

Verordening aangepast
Voor het proefjaar 2014 is in de negen re-
giogemeenten een wijziging van de Wmo-
verordening nodig. Aanpassing van de 
gemeentelijke Wmo-verordening is onder 
meer nodig om bewoners die Hulp bij het 
Huishouden krijgen in het proefjaar 2014 
zo veel mogelijk dezelfde zorgaanbieder 
te laten houden. Zonder aanpassing van 
de verordening is in veel gevallen een 
nieuwe aanbesteding nodig, wat voor  
cliënten verandering van zorgaanbieder 
tot gevolg kan hebben. Verder verandert 
de term ‘Hulp bij het Huishouden’ in ‘Huis-
houdelijke Verzorging’, een begrip dat in 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
gebruik wordt. De negen gemeenten laten 
allemaal de komende weken de aange-
paste Verordening vaststellen.

Van normuren naar maatwerk
Deze regionale proef loopt vooruit op 
het landelijke beleid voor verschuiving 
van diensten van AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) naar Wmo (Wet 
maatschappelijk ondersteuning) per  
1 januari 2015. Ook is de proef bedoeld 
om ervaring op te doen met de zogenaam-
de kanteling: eerst bespreken wat zorg-
vragers zelf kunnen regelen; dan pas komt 

professionele zorg in beeld.  
Door verschuiving van diensten vanuit 
AWBZ naar Wmo krijgen gemeenten meer 
zorgtaken. Niet het hele budget uit de 
AWBZ gaat naar de gemeenten. Een ge-
meente moet dus meer doen met minder 
geld. 
Ook willen gemeenten hun inwoners min-
der afhankelijk maken van professionele 
hulp. Dat maakt het nodig om ondersteu-
ning  anders te organiseren. Voortaan is er 
als eerste een gesprek met de inwoner die 
om ondersteuning vraagt. Dan wordt ge-
keken wat iemand zelf kan doen en wat fa-
milie, buren, vrienden of vrijwilligers kun-
nen betekenen. Met die aanpak ontstaat 
verbondenheid tussen mensen, vermin-
dert eenzaamheid en verbetert leefbaar-
heid. En voor ondersteuning waarvoor 
geen oplossing in de eigen sociale omge-
ving mogelijk is, blijft professionele hulp 
beschikbaar. Zo blijft zorg ook voor de 
toekomst toegankelijk en betaalbaar. 

Volop in gesprek met zorgaanbieders
De nieuwe manier van werken heeft ge-
volgen voor de aanbieders van zorg. Die 
organisaties gaan in veel gevallen het 
gesprek met de hulpvrager aan, omdat 
zij het beste weten wat hun cliënt kan en 
wil. De negen regiogemeenten voeren sa-
men gesprekken met de zorgaanbieders 
om afspraken te maken over de nieuwe 
werkwijze. Die afspraken worden vastge-
legd in contracten voor één jaar. De ver-
wachting is dat de meeste zorgaanbieders 
zo’n eenjarig contract gaan ondertekenen. 
Dat zorgt er voor dat bewoners die al hulp 
ontvangen bijna in alle gevallen de zorg-
aanbieder houden die ze nu ook hebben. 

Beleidsregel Overgangsrecht, 
gedeeltelijk vernieuwen of veranderen

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat zij op 5 no-
vember 2013 de “Beleidsregel uitleg over-
gangsrecht in bestemmingsplannen bij 
het gedeeltelijk veranderen/vernieuwen 
van bouwwerken” hebben vastgesteld. 
Artikel 3.2.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening bepaalt dat in een bestemmings-
plan wettelijk voorgeschreven regels van 
overgangsrecht voor bouwwerken worden 
opgenomen. Gedeeltelijk vernieuwen of 
veranderen van een bouwwerk dat onder 
de overgangsrechtelijke bepalingen van 
een bestemmingsplan valt, is mogelijk. Het 
college heeft hierover een beleidsregel 
opgesteld. Hierin staat in welke gevallen 

medewerking verleend kan worden aan 
het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen 
van een bouwwerk.

De volledige tekst van de beleidsregel 
kruimelgevallen kan digitaal worden inge-
zien op de gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl. Uiteraard kunt u 
de beleidsregel ook inzien in het gemeen-
tehuis tijdens de openingstijden.

De beleidsregel treedt in werking daags na 
publicatie. Tegen het besluit tot vaststel-
ling van deze beleidsregel is geen bezwaar 
of beroep mogelijk (artikel 8:2 Algemene 
wet bestuursrecht)

Verwijderen voertuig
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat op een parkeerplaats aan 
de Kofferen tussen huisnummer 26 en 
34 een Opel Omega met pools kenteken 
FKR 95NC al enkele maanden gepar-
keerd staat. Van het voertuig ontbreekt 
een wiel en is een band lek. Op grond 
van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening 2012 is het verboden om een 
voertuig in deze conditie op de weg te 
parkeren.
In het artikel 5.1.4 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2012 staat ver-
meld:
-
Het is verboden een voertuig dat rij-
technisch in onvoldoende staat van on-
derhoud en tevens in een kennelijk ver-
waarloosde toestand verkeert op de weg 
te parkeren.
-

Handhaving
Vanwege de belangen voor de omgeving 
is besloten om handhavend op te treden 
tegen het voornoemde voertuig aan de 
Kofferen. Wij maken op grond van arti-
kel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 
van de Algemene Wet bestuursrecht 
gebruik van onze bevoegdheid om een 
last onder bestuursdwang op te leggen. 
Het voertuig staat gestald in strijd met 
artikel 5.1.4 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2012 van de gemeente 
Sint-Oedenrode. 

Om de eigenaar van het voertuig op te 
sporen, heeft er buurtonderzoek plaats-
gevonden. Hiermee hebben wij de eige-
naar niet kunnen traceren. Daarom ma-
ken wij door middel van deze publicatie 
ons voornemen bekend om met toepas-
sing van een last onder bestuursdwang 
het voertuig te verwijderen. Indien het 

voertuig niet vóór 27 november 2013 is 
verwijderd, dan zullen wij hiertoe over-
gaan. Het voertuig zal dan worden af-
gevoerd naar een opslaglocatie en daar 
voor een periode van 2 tot 13 weken 
worden opgeslagen. De termijn is afhan-
kelijk van de waarde van het voertuig. 
Tegen betaling van de bestuursdwang-
kosten (wegslepen en opslag) kan de 
eigenaar het voertuig daar eventueel 
weer ophalen. De kosten moeten vooraf 
worden voldaan op het gemeentehuis. 
Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur. U dient zich vooraf met legi-
timatiebewijs en eigendomspapieren te 
melden bij het taakveld handhaving van 
de gemeente Sint-Oedenrode. Wanneer 
de eigenaar zijn voertuig niet ophaalt 
zullen wij tot verkoop danwel vernieti-
ging overgaan. 

Tegen dit besluit kan een gemotiveerd 
bezwaarschrift worden ingediend op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders van de gemeen-
te Sint-Oedenrode. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift be-
draagt 6 weken (art. 6:7 Awb). Deze ter-
mijn start op de dag ná publikatie (art. 
6:8, lid 1 Awb).

 

Onderhoudswerkzaamheden aan de gasleiding in 
gemeente Sint-Oedenrode

Netbeheerder Endinet voert vanaf 11 
november onderhoudswerkzaamheden 
uit aan haar gasleiding t.h.v. de kruising 
van het Kofferen/Boskantseweg met de 
Kasteellaan. Gedurende één week kan 
hier enige hinder van worden ondervon-
den.

Verkeersafzetting
De werkzaamheden aan de gasleiding 
vinden plaats vanaf maandag 18 tot en 
met vrijdag 22 november 2013. Gedu-
rende deze periode is er een volledige 
verkeersafzetting ter hoogte van de  
Kofferen 60 (aan de voorkant van Ahrend). 
Gedurende de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor doorgaand verkeer.

Endinet, uw netbeheerder
Als netbeheerder is Endinet verantwoor-
delijk voor de aanleg, het onderhoud 
en het beheer van het gasnetwerk in 
Sint-Oedenrode. Endinet investeert in 
de veiligheid en kwaliteit van haar net-
ten. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
genoemde onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Vragen 
Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met de heer Johan 
Wijnstekers van de afdeling netbeheer 
Gas van Endinet, via telefoonnummer 
06-11862565 of per mail via 
johan.wijnstekers@endinet.nl.

Inzameling oud papier week 46

Donderdag 14 november
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 16 november
•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

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

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

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

•  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-
tuin 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 uur tot 17.00 uur;

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•  Sleutelbos met 10 sleutels merk DOM 

en zwarte afstandsbediening
•  Lichtgrijze sleutel in de vorm van een 

druppel
•  Donker groene zomerjas Scotch en 

Soda

Gevonden voorwerpen
• Injectie pen voor diabetici

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Wieteke van de Burgt

Een dorp waar ik niet weg wil….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen

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

Melding meerjarenvergunning
•  Van V.V. Boskant voor het houden van 

het evenement Boskant’s got Talent 
van 10 tot en met 12 januari 2014 in 
een tent op de parkeerplaats van V.V. 
Boskant, Hazelaarstraat 54 te Boskant.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de intocht van Sinter-

klaas zullen op 17 november 2013 tus-
sen 12.00 en 17.00 uur de volgende 
wegen afgesloten zijn voor het verkeer: 
Bochmolendijk, de Markt en de Heuvel 
te Sint-Oedenrode.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Kinderen van Basisschool Sint Antonius van Padua uit Nijnsel brachten burgemeester Maas en wethouder Hendriks 7 november een ontbijtje.

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

TER INTRODUCTIE VAN 
ONZE TEENS COLLECTIE

(10 – 16 JAAR)

T/M ZATERDAG 
16 NOVEMBER 

15 % 
KORTING

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
Boxtelseweg 9 5491 XT 03-11-2013 Realiseren vakantiewoning in schuur
Hoogeind 7 5491 VG 29-10-2013 Plaatsen wandelkappen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Boskantseweg 43 5492 BV  6 weken Bouw van een winkelruimte
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Weievenseweg 30 5491 RG 06-11-2013 Plaatsen erfafscheiding en 3 poorten
Vresselseweg 48 5491 PD 06-11-2013 Herbouw woonhuis
Scheidingsweg 6 5491 TH 08-11-2013 Wijziging op verleende vergunning;  
   bouw extra kelders 
Oranje-Nassaulaan 9 5491 HC 11-11-2013 Het kappen van 1 kastanje
Koriander thv nr 6 ------ 11-11-2013 Het kappen van 1 acacia, met herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Schijndelseweg 46 5491 TB  Wijziging op reeds verleende 
   omgevingsvergunning voor restaureren/
    verbouwen klooster naar kliniek
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 14 
november 2013 ter inzage.

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Jenne Akkers 8 5491 VA Het veranderen van een schapenhouderij
Industrieweg 19a 5492 NG Het oprichten van een motorrijwielhandel
Sterrebos 4 5491 TL Het veranderen van een rundveehouderij
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Switch scoort met kleding voor tieners

Switch Fashion & Lifestyle vindt 
altijd een manier om zich te on-
derscheiden. Sinds afgelopen zo-
mer verkoopt de kledingzaak ook 
mode die speciaal is geschikt voor 
tieners. Het is een regelrechte hit 

waar de kinderen van circa tien tot 
en met zestien jaar erg blij mee 
zijn. 

“Wat thuis in mijn kast hangt is al-
lemaal een drie of een vier, maar 

hier hangen alleen maar tienen.” 
Zomaar een reactie van één van 
de vele tieners die de weg naar 
Switch gevonden hebben. Jongens 
en meiden die tegen volwassen 
kleding aanhikken zijn bij Switch 
op het juiste adres. Maar ook de 
ouders zullen blij zijn. De collectie 
is stoer, totaal niet kinderlijk, en is 
nog zeer betaalbaar ook. Hippe en 
kwalitatief goede spijkerbroeken 
zijn al verkrijgbaar vanaf 39,95 
euro. Eigenaresse Dolinda Opheij: 
“Veel kinderen willen vanaf een 
bepaalde leeftijd niet meer naar 
een kinderkledingzaak, terwijl ze 
in een volwassen kledingwinkel 
zelden de juiste maat vinden. Dat 
geldt vooral voor jongens. Mei-
den passen al snel in de kleinere 
damesmaten. Speciaal daarom 
hebben we voortaan een tiener-
lijn voor trendy jongens. Weinig 
tot geen zaken in onze omgeving 
bieden dit aanbod.” Switch is een 
pionier op dit gebied en dat scoort 
enorm goed bij de jeugd.
Tot en met zaterdag 16 novem-
ber geeft Switch 15% korting op 
de gehele ‘teens collection.’ Het is 
zeker de moeite waard om te gaan 
kijken, want Switch heeft toffe 
merken zoals Kulitivate, Antony 
Morato junior (ook populaire mer-
ken bij de mannen), Garcia, Zaccini 
boxershorts en Petrol riemen. Ben 
je wat groter of bijna volwassen? 
Niet getreurd. De volwassen col-
lectie van Switch sluit naadloos aan 
op de tienercollectie. Bij Switch zit 
je dus gebeiteld. 

Advertorial
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Mgr. Hurkmans is hoofdcele-
brant in deze feestelijke viering, 
waarvoor ook andere parochies 
uit ons bisdom zijn uitgenodigd 
die een eigen heilige in hun mid-
den hebben. Inmiddels is al zeker 
dat de HH. Odulphus (Oirschot/
Best), Leonardus van Veghel (Den 
Bosch), Joannes (Oisterwijk), 
Nicasius (Heeze), Titus Brandsma 
(Nijmegen), Peerke Donders  
(Tilburg), Petrus Canisius  
(Nijmegen), pater Eustachius 
(Beek en Donk) en Broeder 
Everardus (Megen) aanwezig zul-
len zijn. Zo vieren we dan, te mid-
den van vele Brabantse heiligen 
en zaligen, het 13e eeuwfeest van 
de heilige Oda. Naast de bisschop 
en leden van het pastorale team 
zullen ook enkele priesters vanuit 
bovengenoemde plaatsen in deze 
viering concelebreren.
De zang in deze viering wordt 
verzorgd door een “gelegenheids-
koor”, samengesteld uit de diver-
se kerkkoren van de parochie. Het 
koor staat onder leiding van Jan 
Buil. Henk van Riel en Bert 
Augustus bespelen de beide or-

gels. Fanfare Nos Jugnit Appolo 
verzorgt de muzikale begeleiding. 
De beide gilden binnen de Oda-
parochie zijn aanwezig: het St. 
Catharinagilde uit Son en het St. 
Jorisgilde uit Rooi.

Deze eucharistieviering wordt 
rechtstreeks door RKK/KRO uit-
gezonden op Ned. 2. Vanwege 
deze rechtstreekse TV-uitzending 
begint de eucharistieviering om 
10.10 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd 
voor deze bijzondere viering!!

12 november    
Pastoraal team 12.00-14.00 uur
Overleg Zonnebloemgroep                                                                                                      
19.30-21.00 uur
Overleg kerkhofbeheer 20.00-21.30 uur
Bijeenkomst doopvoorbereiding                                                                                           
20.00-21.30 uur

13 november    
Alpha cursusavond Parochiecentrum                            
18.30-21.30 uur 

14 november    
Overleg ziekenbezoekgroepen 
Parochiecentrum 13.30-15.00 uur                

16 november    
Alpha cursusmiddag Parochiecentrum 
09.30-15.00 uur

17 november    
Viering eeuwfeest H Oda 
Martinuskerk-Centrum                
aanvang 10.10 uur   

18 november 
Biddende Moeders Parochiezaal Nijnsel                      
13.30-14.15 uur

19 november    
Bezinningsavond H. Rita 
Parochiezaal Nijnsel 20.00-21.30 uur

20 november    
Alpha cursus Parochiezaal DGH                           
18.30 – 21.30 uur
Vergadering kerkhofbeheerder                                                                                             
20.00 - 21..30 uur

21 november    
Lunch pastoraal team 12.30 – 14.00 uur   
   
           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

“Heiligen zijn mensen die volledig aan God toebehoren. 
Zij zijn niet bang om bespot, verkeerd begrepen of 
gemarginaliseerd te worden.” 

Paus Franciscus

Van de pastores

Van feest naar feest
Vorige week ontving ik een 
mailtje van onze bisschop, Mgr. 
Hurkmans. Hij wenste het pas-
toraal team sterkte bij de laatste 
voorbereidingen voor de Odavie-
ringen van 17 en 24 november 
aanstaande. Het programma van 
deze Oda-week noemde hij in 
zijn mail “mooi en hoopgevend”. 
En Mgr. Hurkmans vervolgde: 
“Het is goed dat de Kerk zich 
door moeilijke tijden heen viert. 
Daarin ligt onze kracht, de Heer 
krijgt dan de kans. Graag bereid 
ik mij met jullie biddend voor op 
de komende feesten.”
In deze weken gaan wij inder-
daad van feest naar feest. En de 
bisschop geeft in zijn email aan, 
zoals hij steeds vaker doet, dat 
het goed is om het geloof te vie-
ren. Somberen over alles wat niet 
goed gaat in de Kerk  -zonder je 
ogen te sluiten voor de realiteit 
van alledag-  brengt ons niet ver-
der. Kerk en christendom hebben 
het zwaar in West-Europa. Terug-
gang in participatie, gebrek aan 
roepingen, kerksluitingen... dat 
alles bepaalt de agenda. Toch mo-
gen wij ons (geloofs)leven er niet 
door laten bepalen. Als christenen 
zijn wij mensen van hoop, men-
sen van de Blijde Boodschap. Het 
geloof moet gevierd worden. Dat 
brengt vreugde, dat brengt hoop, 
dat brengt toekomst! Wereldwijd 

groeien de Katholieke Kerk en het 
christendom nog steeds. Het aan-
tal roepingen neemt wereldwijd 
toe. Wanneer wij een hoopvolle 
getuigenis geven zal de Kerk ook 
in ons werelddeel weer kunnen 
groeien en aantrekkingskracht 
uitstralen. Daarom ook ons motto 
voor dit Odajaar: “Zoek het ko-
ninkrijk Gods.”
Afgelopen zaterdag en zondag 
hebben wij die hoop ervaren: de 
diakenwijding en de eerste assis-
tentie van onze stagiaire Pierpau-
lo Flesia; de St.Maartensvieringen in 
Olland, Breugel en Sint-Oedenrode; 
een onverwacht cadeau voor het 
jubilerende kinderkoor St. Maarten 
(50 jaar !!) in de vorm van een 
mooi vaandel. Kleine vonkjes 
hoop. 
Komende twee weken komen er 
nog wat vonkjes bij. We vieren 
komende zondag het 13e eeuw-
feest van de heilige Oda. Alle 
vieringen staan in het teken van 
onze parochie-patrones. Op 24 
november sluiten we het Odajaar 
af met een feestelijke viering en 
een mooie musical over het leven 
van de apostel Paulus.
Ja, het is goed dat de Kerk zich 
door moeilijke tijden heen viert. 
Daarin ligt onze kracht, de Heer 
krijgt dan de kans.

Pastoor Vincent Blom

TV-Mis op zondag 17 november
Wij maken u er op attent dat de eu-
charistieviering in de St. Martinus-
kerk op zondag 17 november 
begint om 10.10 uur. Dit in ver-
band met de live-uitzending door 
RKK / KRO. Tijdens deze viering, 
met Mgr. Hurkmans als hoofdce-
lebrant, vieren wij het 13e eeuw-
feest van de heilige Oda.

Zondag 17 november, aanvang 10.10 uur!!!

Plechtige viering van het 13e 
eeuwfeest van de heilige Oda

Zesde bezinningsavond rond de 
heiligen van de parochie
Dinsdag 19 november
20 uur in de parochie-
zaal van Nijnsel
Het leven van de 
Heilige Rita 
(1380-1457 na Chr)
Inleider:
Pastoraal werkende 
Manon van den Broek

In Boskant staat de H. Ritakerk. Rita 
had al als meisje het verlangen om 
in te treden in het klooster, maar 
haar ouders huwelijkten haar uit. 
Na de dood van haar ruwe man en 
haar twee zonen ging ze alsnog het 
klooster in. Vooral omdat ze zelf in 
haar leven zoveel lijden heeft ge-
kend, is Rita voor veel mensen een 
steun in hun eigen moeilijkheden.

Pierpaulo Flesia tot diaken gewijd

Afgelopen zaterdag, 9 november, 
is onze stagiaire Pierpaolo Flesia 
samen met drie andere kandida-
ten in de St. Janskathedraal van 
’s-Hertogenbosch tot diaken ge-
wijd. Op bijgaande foto ontvangt 
hij van Mgr. Hurkmans het evan-

gelieboek. Het is immers de taak 
van de diaken om het evangelie 
te verkondigen. Een volledig foto-
verslag van de diakenwijding vindt 
u op de website van het seminarie: 
www.sint-janscentrum.nl.
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Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

NIEUWE COLLECTIE MEUBELS & ACCESSOIRES!
Mo&El brengt

sfeer & warmte
tijdens de 

feestdagen!

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Feiten in Oda’s levensverhaal
Dit jaar is het 1300 jaar geleden 
dat Sint-Oda in Sint-Oedenrode is 
gestorven. Zo althans is te lezen in 
haar Vita, haar levensbeschrijving. 
Die Vita werd ergens in het laatste 
kwart van de 12e eeuw samenge-
steld door kanunnik Godefridus 
van Rode. Hij beschikte slechts 
over een gering aantal bronnen en 
het is allerminst een wetenschap-

pelijke biografie. Maar het verhaal 
bevat wel een aantal harde feiten.

Richard de Visser, de voorzitter 
van de heemkundige kring “De 
Oude Vrijheid”in Sint-Oedenrode, 
is op zoek gegaan naar wat Oda’s 
twaalfde-eeuwse Vita zoal aan fei-
ten bevat. Daarmee bewijst hij niet 
dat Oda in Sint-Oedenrode heeft 

geleefd, maar wel dat dit heiligen-
leven zeker niet alleen op fantasie 
berust.
De lezing is op dinsdagavond 19 
november om 20.00 uur in Grand 
Café “De Gouden Leeuw.” Ieder-
een die geïnteresseerd is in het le-
ven van Oda is welkom. De entree 
is € 2,00

Organist Verheggen speelt op Smitsorgel
Een veertigtal mensen luisterden 
afgelopen zondag naar het orgel-
spel van Maastrichtenaar Marcel 
Verheggen (1961). Als organist 
is hij thans verbonden aan de St. 
Servaasbasiliek in Maastricht. 

Sinds 2002 is hij docent orgel aan 
het Conservatorium Maastricht en 
geeft hij veel concerten in binnen- 
en buitenland. Naast zijn activi-
teiten als solist is hij ook actief als 
begeleider van koren en solisten. 
Hij promoot ook de orgelcultuur 
onder de jongeren (zijn prioriteit) 
en geeft kinderconcerten. Ook de-
monstreert hij geregeld het orgel 
aan middelbare scholieren.

Het concert van deze middag be-
stond uit twee delen: het eerste 
deel was Frans georiënteerd, het 
tweede deel meer Duits met hier 
en daar uitzonderingen.  Op het 
programma stonden werken van: 
Alexandre-Pierre-Francois Boely,
(1785 - 1858), Jean-Jacques Beau-
variet-Charpentier, (1734 – 1794), 
organist van de Notre Dame in 
Parijs, Jan Kritel Vanhal, (1739 – 
1813), kapelmeester aan diverse 
Hoven. In het tweede deel : Johann 
Sebastian Bach (1675 – 1750), Jus-
tin Heinrich Knecht (1752 – 1817), 
musicus in Biberbach, Robert 
Schumann (1810 – 1856), bewon-
deraar van J.S. Bach en Guy Bovet 
(*1942) is een Zwitserse compo-
nist en organist die vaak oncon-
ventionele paden begaat. Het was 

een indrukwekkend concert, uit-
gevoerd door orgelvirtuoos Mar-

cel Verheggen, die vooral uitblonk 
door rust en virtuositeit.

Kerkberichten

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 16 november
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)                                                            

Zondag 17 november
09.30 uur: CECILIAMIS, Eucha-
ristieviering m.m.v. het Breugelse 
Kerkkoor, Kinderwoorddienst
intentie: Piet Rommers, Miep 
Smulders-Rouleaux, Wieza 
Xhofleer-Hölzken, Janus Foolen, 
Maria Spoormans-v Berendonk, 
Nell Vrenssen-Sol, Thea Vos-
Dikker, Monique Brok-Ruijsbroek, 
Loes Luijben-Schouten, Wim van 
Son, Mien Brans-van de Laar.

Zaterdag 23 november
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
Intentie: Frans de Bije

De Goede Herder

Zaterdag 16 november 
19.00u. Eucharistie met parochi-
eel kor. Intenties: Wim en Barbara 
Goossens-Vermeltfoort; Toon en 
Tonia van Kemenade-van de Hurk

H. Martinus Olland

Zaterdag 16 november.
Geen eucharistie.

Zondag 17 november 12.00u.
Doop van Anouk v.d. Berk.

Martinuskerk

Zondag 17 november 10.10 uur: 
T.V. Mis met de gezamenlijke koren.
Intenties: Jan en Jaantje van 
Asseldonk-Latijnhouwers, Gon en 
Mies Sanders-van Lieshout, Ma-
rian Smith-Nouwens, Hendrik en 
Sjaan Heesakkers-Versantvoort, 
Marietje van den Tillaart-van den 
Akker, Mies van der Ham-Wiche-
rink, Gerard en Mien Kluijtmans-
van Nuland, Antoon en 
Marietje Hendriks-van Gestel, 
Tiny en Jan Habraken-van Iperen, 
Riek van de Ven-van Beek, Nelleke 
en Janus Smetsers-Hubers, Rien 
Lathouwers-Wouters, Toos Tim-
mermans-van den Broek, Overl. 
fam. van Hoof-Smulders en overl. 
fam. van Eerd-Ghysbrecht, Grard 
Jansen, Fam. van den Brand-der 
Kinderen, Lambertus van Bree 
en Mechelina de echtgen., Frans 
en Martina Timmermans-der 
Kinderen, Helmus en Cisca van 
den Berk-Latijnhouwers, Piet en 
Paulien Toelen-der Kinderen, Jan 
Steenbakkers, Fam. Steenbak-
kers, Fam. van Erp, Martina van 
den Oever-Swinkels, Door Blom-
van Dijk, Vincent Verberk, Deken 
van Erp, Jan van de Meerakker, 
Zus van de Laar-van Heertum, 
Overl. leden van de K.B.O. in de 
mnd. oktober.

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

Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 

Op zondag 24 november wordt 
het Oda-jaar in onze parochie 
afgesloten met de musical Pau-
lus, opgevoerd door de KISI-kids. 
De voorstelling wordt gehouden 
in de Goede Herderkerk in Sint-
Oedenrode en begint om half 3. 
Kaarten à 3 euro zijn te koop na 
afloop van de viering achter in de 
kerk en in het parochiecentrum 
tijdens de normale openingstij-
den.
Parochiecentrum, tel. 476455. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 17 november, 
Dienst in Son, 10.00 uur, 
predikant Ds. Nennie.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 17 november.  
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
 
Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 16 november
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)

Zondag 17 november
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Toos van den Boogaard-
van den Bruggen, Jan en Toos 
Jonker-Gras, Toon van Eerd, Jo 
Aarts-van de Wetering, Jef 
Bijvelds, Piet van Helmond, Annie 
Heijmans-Bogaerts, Cis Richters-
Verkuijlen, Theo van Bokhoven.

Maandag 18 november
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 20 november
19.30 uur: Eucharistieviering

Odendael

17 november 10.00 uur
Woord- en gebedsdienst met 
Cantecleer koor.

intentie: Bertha van Erp - van de 
Ven, sterfdag Martien van de 
Biggelaar, overleden mevr. Roefs

H Rita parochie Boskant

Zaterdag 16 nov. 
geen eucharistieviering.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Vijftigjarig kinderkoor geëerd met vaandel
Kinderkoor Sint Maarten bestaat 
dit jaar 50 jaar. De feestelijkheden 
van dit jubileumjaar zijn ingezet 
met een Mathieu Dirven concert 
in Mariëndael op 29 september. 
Tijdens dat concert viel het bij een 
van de moeders van het kinder-
koor op, dat het jubilerende koor 
geen mooi vaandel heeft om zich 
te presenteren rond hun optre-
dens.  

De afgelopen weken is er dan ook 
overleg geweest met de ouders, 
en hard gewerkt, om het koor te 
kunnen verrassen tijdens de Sint 
Maartenmis van afgelopen zondag 
10 november in de Martinuskerk. 
Aan het einde van deze feestelijke 
viering, die verder in het teken 
stond van de diaken wijding van 
Pierpaolo Flesia, werd Ingrid van 
Kuijk  “moeder van Arwen” aan 
het woord gelaten. Zij vertelde dat 
de ouders graag het koor een ca-
deau willen aanbieden.
Erie van der Zanden, Henk van Riel 

en Thea van der Schoot werden 
dan ook naar voor geroepen om 
het cadeau  uit handen van Arwen 
en Eva in ontvangst te komen ne-
men.
Nadat het vaandel op zijn staan-
der was geplaatst volgde een korte 
uitleg. 

Als logo is gekozen voor zin-
gende kindjes. Tussen de naam 
kinderkoor en Sint Maarten is de 
afbeelding van de patroonheilige 
geplaatst.  Verder staan bovenaan 
de cijfers van het oprichtingsjaar, 
1963, en onderaan de cijfers in 
goud van het jubileum jaar 2013.

Na de viering werd de leiding van 
het koor natuurlijk nog door vele 
mensen gefeliciteerd, en was er 
ook veel lof over het mooie nieu-
we vaandel, dat het koor met trots 
mag gaan dragen.
Het mooiste cadeau in dit jaar zou 
toch wel zijn als zich nieuwe kin-
deren zouden aanmelden voor het 
kinderkoor.

Het nieuwe vaandel

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

24

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

14

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

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

www.ikar-keukens.nl



Woensdag 13 november 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 25

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

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4

Schoenmakers

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

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

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

Warmst  
aanbevolen!

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

 
en de beste garantiemogelijkheden bij de beste dealer.

Win één van de 65 prijzen!

Dit jaar bestaat ATAG 65 jaar. En dat betekent  

trakteren! Wanneer u voor 31 december 2013 een 

ketel aanschaft dingt u automatisch mee naar één van  

de 65 jubileumprijzen!
Uw ATAG Selectdealer:

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

11

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

        

 

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

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 t/m zondag 17 november 2013. week 46

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 

7.49
10.98

KILO

Iedere zondag bij besteding 

8901.89

BANANEN
Del Monte 
bananen
kilo
elders 1.89

Mooi in de regio
Dansorkest Con Forza in Son

Kent u ze nog? Con Forza. In de 
60-er jaren was Con Forza een fe-
nomeen. Uitverkochte zalen met 5 
à 600 mensen waren geen uitzon-
dering. Het Vestzaktheater is er dan 
ook heel trots op dat het is gelukt 
Con Forza nog een keer bij elkaar 
te brengen. Wilt u nog een keer ge-
nieten van Con Forza, en luisteren 
naar de legendarische hit Marianne, 
kom dan naar het Vestzaktheater, 
waar Con Forza op zal treden in de 
samenstelling van de 60 en 70 er ja-
ren. Wees er snel bij want vol is vol. 
Tijden herleven!!! Zaterdag 16 no-
vember,  aanvang 21.00 uur,  entree 
€ 10,00 inclusief een drankje.

advertorial

Uitnodiging informatiebijeenkomst over Zorgcoöperatie
Zoals bekend is zal de overheid een 
groot aantal veranderingen doorvoe-
ren in de zorg. De AWBZ wordt aan-
zienlijk ingeperkt. De uitvoering van 
de WMO zorg komt steeds meer te 
liggen bij de gemeente. Vanaf 2014 
en 2015 zal langdurige zorg voorna-
melijk thuis worden gegeven en hier-
voor  zullen we ook steeds meer moe-
ten gaan betalen. Daarbij wordt een  
steeds dringender beroep worden 
gedaan op de burger, t.w., de man-
telzorgers (partner,familie,vrienden 
en buren). Burgers zullen zelf het 
initiatief moeten nemen om zorg te 
regelen voordat ze een beroep kun-
nen doen op professionele zorg.

Een goed voorbeeld van Burgerinitia-
tief is Laarbeek: deZorgcoöperatie                                                                   
Don van Sambeek, voorzitter van 
Zorgcoöperatie Laarbeek, zal op 
maandag 25 november in Marien-
dael om 14.00 - 16.00 uur of  19.30 
– 21.30 uur vanuit de praktijk een 
voorlichting geven over hoe burgers 
kunnen omgaan met de aangekon-
digde veranderingen in de zorg. In 
verschillende dorpen en in stads-
wijken zijn er al Burgerinitiatieven 
gaande en zijn er Burgernetwerken 
in de praktijk actief. Zorgcoöperatie 
Laarbeek laat zien hoe mensen goed 
met  elkaar optrekken. Een coöpera-
tie is een vereniging van mensen die 

samen werkt en actie onderneemt 
om zaken te regelen. Burgers hebben 
hun wensen en behoeften met elkaar 
in kaart gebracht. Zij hebben zelf 
oplossingen gezocht en diensten ge-
organiseerd die bij hen passen. Don 
van Sambeek zal de uitgangspunten 
van een netwerk zoals een Zorgcoö-
peratie uit een zetten. Het gaat erom 
dingen te doen die leden willen, zo-
als eigen diensten organiseren (bv 
boodschappen, klusjes, bezoek en 
aandacht) aan de financiën denken, 
samen werken met Gemeente en 
professionele zorgorganisaties – de 
burger zelf de regie laten houden. 
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Boxtelseweg 48, 5298 VC Liempde, tel: 0411-632800

www.autobedrijfvandriel.nl

Sint-Oedenrode geeft goede voorbeeld tijdens Het Nationaal Schoolontbijt

Ontbijten met de burgemeester

Op donderdagochtend brachten 
16 kinderen van Basisschool Sint 
Antonius van Padua uit Nijnsel 
een ontbijtje bij burgemeester 
Maas en wethouder Hendriks. In 
de Raadzaal gaven ze met dat ge-
zamenlijk ontbijt het goede voor-
beeld in de week van Het Natio-
naal Schoolontbijt. Ruim 400.000 
kinderen ontbeten tijdens het Na-
tionaal Schoolontbijt samen op 
zo’n 2.000 basisscholen.

Burgemeester Maas en wethouder 
Hendriks onderstrepen hiermee, 
net als meer dan 200 collega-bur-
gemeesters in het hele land, het be-
lang van een goed ontbijt. Aan de 
ontbijttafel maakten de kinderen, 
de wethouder en de burgemees-

ter uitgebreid kennis met elkaar en 
wisselden ze van gedachten. 

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in meer 
dan 200 gemeenten is onderdeel 
van Het Nationaal Schoolont-
bijt. Het Nationaal Schoolontbijt 
schenkt voor het 11e jaar op rij 
een week lang aandacht aan het 
belang van een goed ontbijt. De 
aandacht is nodig, omdat nog 
steeds veel kinderen niet of niet 
voldoende ontbijten. Ontbijten 
helpt de darmen op gang, voor-
komt concentratieproblemen en 
laat kinderen minder snel naar on-
gezonde tussendoortjes grijpen. 
Hierdoor wordt het risico op over-
gewicht kleiner. Om die reden 

heeft Het Nationaal Schoolontbijt 
de steun van het Voedingscen-
trum en de Maag Lever Darm 
Stichting.

Nog meer fusie perikelen
Aan alle leden van de huidige woningbouwvereniging!
1.  Weet u dat Wovesto de huidige “vereniging” wil omzetten naar 

een “stichting”.
2.  Weet u dat alle huidige leden (+/- 1200) dan hun stemrecht verliezen!!
3.  Weet u dat de nieuw op te richten stichting wil fuseren met de 

Woningstichting Boxtel!!
4.  Weet u dat Wovesto Sint-Oedenrode +/- € 50.000.000.- (50 mil-

joen Euro!) waard is.
5.  Weet u dat de machtsverhouding Boxtel en Sint-Oedenrode dan 

+/- 2 op 1 is!!
6.  Weet u dat de consequentie kan zijn dat het kopen van huurhuizen 

veel duurder gaat worden. 

De beslissing voor een fusie moet minimaal uitgesteld worden tot we 
precies weten hoe onze nieuwe gemeentelijke indeling zal worden en 
bekend is hoe de huidige regels gerespecteerd gaan worden!

Op 25 november a.s. om 19.30 uur zal de jaarvergadering van 
Wovesto gehouden worden in de Ontmoetingszaal in Odendael, deze 
vergadering is toegankelijk voor alle 1200 leden!! Zorg dat u er bij 
bent als u een huis huurt van Wovesto en laat uw stemrecht gelden 
en niet afpakken.

Jan Wouters
Tartwijck 101

Lezerspodium....
Door: Jan Wouters

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

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

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies

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

“Ouderwets Gastvrij” 

za 2 november 21.00 uur

Four Blues
jazz-blues kwartet

za 9 november 21.00 uur

A-Meezing2 
heerlijke meezing muziek 

vanaf de fifties

Najaarsmenu

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

dinsdag t/m vrijdag € 24,50

Pompoensoep
of

Mix van gebakken paddenstoelen

xxx

Trio van vis met nolly prat saus
of

Duo van varkenshaas en biefstuk
met champignon- of pepersaus

xxx

Huisgemaakte chocolademousse
of

Crème brûlée

za 23 nov. vanaf 21.00u

Rocking Daddy

vr 29 nov. vanaf 21.00u

Avond van het 

Nederlandse lied

za 30 nov. vanaf 21.00u

Blue 7

Live on stage
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

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

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

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

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.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 

 

Markt 25 

 

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

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women, Hertog Hendrikstraat 8

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

Weer over het weer

Het weer is een van de de meest 
besproken onderwerpen in ons 
land. Een goede reden om eens te-
rug te kijken op het weer van de 
afgelopen maand. Viel er meer of 
juist minder regen dan normaal? 
Was het te warm of veel te koud. 
Hadden we reden om te klagen of 
kregen we gewoon dat wat we ver-
dienden?

Oktober is de eerste volle maand 
in de herfst. Maar er is ook elk jaar 
wel een mooie nazomerdag, die in 
het dagboek van de tiende maand 
schrijft. Dit jaar was het niet anders.

Veel warmer dan normaal
De gemiddelde etmaaltempera-
tuur in oktober ligt rond de 10,5°C. 
Dat was de afgelopen maand, on-
danks enkele frisse dagen rond de 
tiende wel anders. Met 12,3°C was 
het bijna twee graden warmer dan 
normaal. Ook de gemiddelde mi-
nimum- en maximumtemperatuur 
lag in oktober 2013 ongeveer twee 
graden hoger dan normaal. De 
laagste temperatuur werd zaterdag 
12 oktober gemeten. Die ochtend 
daalde het kwik tot 3,4°C. Tien da-

gen later, dinsdag de 22e hadden 
we met 23,2°C nog een warme 
dag. Dat zou niet de laatste warme 
dag van de maand zijn. Zaterdag 
de 26e werd het nog een keer war-
mer dan 20°C en daarmee hebben 
we dit jaar exact honderd warme 
dagen op de teller staan.

Ook meer regen dan anders
Het was niet alleen warmer, maar 
ook veel natter dan normaal in 
oktober. Van 1981 tot 2010 viel 
er gemiddeld 70 mm neerslag in 
deze periode. Dit jaar stonden er 
meer kranen open, want de weer-
kundigen tapten maar liefst 93 mm 
regen af. Dat is ruim 30% meer 
dan normaal. Toch mogen we niet 
klagen, want er zijn plaatsen in het 
westen van het land, waar die 93 
mm in bijna een dag tijd viel. Bij ons 
viel zondag 13 oktober de meeste 
regen: 26,5 mm. Ook woensdag 
de 23e was de paraplu hard nodig, 
toen viel er 18 mm regen. Er wa-
ren veertien dagen dat het overdag 
droog bleef en we hadden negen 
etmalen dat er helemaal geen re-
gen viel.

Net wat minder zon dan gemid-
deld
De zon kregen we de afgelopen 
maand net iets minder te zien dan 

normaal, maar grote verschillen 
waren er niet. Statistisch hebben 
we recht op 110 tot 115 uren zon 
in oktober. Dit jaar stopte de tel-
ler bij 107 uur en 54 minuten, niet 
echt een groot verschil. De zonnig-
ste dag was woensdag 30 oktober. 
Toen konden we 8 uur en 42 mi-
nuten van de zon genieten. Vrijdag 
de elfde en zondag de dertiende 
zagen we de zon helemaal niet.

Storm
Maandag 28 oktober kregen we 
te maken met de eerste storm van 
het seizoen. Vooral het noorden en 
westen van het land hadden daar 
last van. Bij ons viel het achteraf 
met de wind nogal mee, deson-
danks sneuvelden er enkele bomen 
en moesten er enkele dakpannen 
weer op hun plaats worden gelegd. 
Het hoogste uurgemiddelde van de 
windsnelheid bedroeg 54 kilometer 
per uur en de snelst windstoot be-
droeg bijna 94 kilometer per uur.

Lang zal er, wat het weer betreft, 
niet over de afgelopen maand wor-
den gesproken. Het was weliswaar 
twee graden warmer dan normaal 
en er viel ook meer regen dan an-
ders. Maar echt somber was de 
maand niet en ook de storm van de 
28e liet geen grote sporen achter.www.dapstoedenrode.nl

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

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

‘Gebruik radiatorfolie’, beste duurzame tip
In het kader van de Dag van de 
Duurzaamheid op 10 oktober heeft 
Wovesto een prijsvraag in het leven 
geroepen. Petra van der Heijden 
wint met haar tip de prijsvraag. 

Winnares
De winnares van de prijsvraag is 
Petra van der Heijden. Zij heeft 
maar liefst 12 tips gegeven! ‘De 
tips bleven maar naar boven ko-
men’, vertelt Petra enthousiast. 
Bij de tips zaten veel tips die een 
kleine besparing opleveren, maar 
hierbij geldt: ook de kleine beetjes 
helpen. Een voorbeeld hiervan is 
om niet meer water in de waterko-
ker te doen dan je nodig hebt. ‘Ik 
wijs mensen daar altijd op’, aldus 
Petra. De tip die haar tot winnares 
maakt, luidt: ‘bevestig radiatorfo-
lie achter de radiatoren’. ‘Ik heb 
in elke ruimte in huis radiatorfolie 
hangen, zelfs in de badkamer’, 

vertelt ze. Zelf past ze haar tip dus 
ook al toe. Zij ontvangt voor haar 
tip een leuk cadeaupakket. 

Beste tip
Uit de ingezonden tips heeft 
Wovesto de beste tip bepaald. 

Hierbij heeft zij gekeken of de tip 
gemakkelijk zelf uit te voeren is. 
Daarnaast is er gekeken of er ook 
veel energie bespaard kan worden. 
Wovesto heeft voor de tip van 
Petra gekozen. Door radiatorfolie 
achter de radiatoren te hangen, 
voorkom je dat warmte naar bui-
ten gaat. Dit heeft effect bij zowel 
woningen zonder muurisolatie als 
woningen met muurisolatie. Bij 
zeer goed geïsoleerde huizen is 
de besparing over het algemeen 4 
m³ gas per m² muuroppervlakte. 
Bij woningen zonder muurisolatie 
kan de besparing zelfs oplopen 
tot 30 m³ gas per m² muuropper-
vlakte. De terugverdientijd van ra-
diatorfolie varieert tussen 9 en 15 
maanden. Een goedkope en ge-
makkelijke manier om duurzamer 
te wonen. 
Alle ingekomen tips zijn te vinden 
op de website www.wovesto.nl.

Praatwandeling over “eerlijkheid”
Het Gesprek te Pas, dat op zondag 
17 november in het Damiaancen-
trum wordt gehouden, heeft als 
onderwerp “eerlijkheid”. Is ‘eer-
lijk’ altijd het beste, of moet een 
leugentje om bestwil kunnen? 
Hoe moeilijk is het om eerlijk te 
zijn, ook (en vooral) tegenover je-
zelf? Iedereen, jong of niet meer 
zo jong, die over deze en derge-
lijke vragen mee wil denken en 
praten tijdens dit ‘gesprek met 
wandeling’, is van harte welkom 
op zondag 17 november om 10.00 
uur bij het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB in 
Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” 
blijven of wat verder de omgeving 
in voeren. 
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 

enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om na te 
(blijven) denken over de maat-
schappelijke werkelijkheid en onze 
rol daarin.

Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Kentra 
24, het voormalige klooster van 
de Damianen, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer ongeveer 
4 euro, we zijn tevreden met elke 
bijdrage naar draagkracht. 

Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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11 - bal 
Duitse avond

zaterdag 

16 november

organisatie 

't Skrothupke

op zijn Duits 

met diverse 

optredens

Tweede lustrum RCE

Roois Cultureel Erfgoed 
springlevend 
“Wat wij doen heeft te maken 
met het verleden, maar we dragen 
concreet bij aan de toekomst”, al-
dus Henk Prins, voorzitter van de 
stichting Roois Cultureel Erfgoed 
(RCE). Met de woorden: ‘Onze 
geschiedenis is het geraamte, de 
verhalen zijn het vlees en bloed’ 
opende hij de viering van hun 
tweede lustrum.

De viering in de Knoptoren was de 
hekkensluiter van een groot aantal 
lustrumactiviteiten gedurende het 
hele jaar, waaronder de onthulling 
van de Kartuizer koorbank in Ol-
land, het project Bodem van Elde 
en de restauratie van het uurwerk 
van de Sint-Martinuskerk. 

Erfgoed: oud is springlevend
Volgens prof. dr. Arnoud-Jan 
Bijsterveld, hoogleraar Cultuur van 
Brabant, is Rooi één van de wei-
nige gemeenten waar concreet 
gestalte wordt gegeven aan het 
erfgoedplan. “Erfgoed is datgene 
wat we uit het verleden hebben 
meegekregen en waarmee we de 
opdracht hebben iets te doen”, 
gaf de hoogleraar aan. “Het gaat 
erom mensen in staat te stellen 
zich te verbinden met het erfgoed. 
Dat geeft houvast voor de eigen 
identiteit..Mensen weten wie ze 
zijn en wat ze samenbindt.” 

Juist vanwege die eigen identiteit, 
heeft RCE i.s.m. gemeente Sint-
Oedenrode het project ‘Oud is 
springlevend’ opgezet. Een aan-
tal markante Rooienaren is ge-
vraagd hun verhaal te vertellen. 
Het boek en de DVD die aan de 
hand daarvan zijn uitgegeven, 
werden tijdens de bijeenkomst ge-

presenteerd. Wethouder Jeanne 
Hendriks ontving het eerste exem-
plaar. Voor haar was het ‘een feest 
van herkenning’, en dat gold zeker 
voor meer mensen in de zaal. Voor 
€ 12.50 is het boek + DVD inmid-
dels verkrijgbaar bij ’t Paperas.

Toekomst voor RCE?
Als laatste agendapunt stond op 
het programma: heeft RCE toe-
komst? Die vraag was inmiddels 
beantwoord. Henk Prins: “We 
gaan door op de ingeslagen weg.” 
RCE wil daarbij meer voor, door 
en met de Rooienaren werken. 
Een aantal projecten is al duidelijk 
in het vizier. Met ‘monumentaal 
groen’ wil RCE i.s.m. HAS ’s Herto-
genbosch groene elementen met 
monumentale waarde inventarise-
ren. In 2014 staat de grensschouw 
gepland van Paal de Drie-Steen. 
RCE wil hier een grensoverschrij-
dend project mee gaan uitwerken. 
En ook aan de cultuurhistorische 
geschiedenis van Rooi blijft het 
aandacht geven i.s.m. Heemkunde 
Kring De Oude Vrijheid. RCE heeft 
wel degelijk toekomst. 

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Winnaars fotowedstrijd Roois Cultureel Erfgoed
Tijdens het jubileumfeest van Roois Cultureel Erf-
goed, afgelopen woensdagavond in de Knoptoren, 
werden de winnaars bekend gemaakt van de foto-
wedstrijd. Bij deze de winnende foto’s: 1. Catego-
rie jeugd t/m 12 jaar: Noa van de Wijdeven: pu-
blieksprijs + juryprijs. 2. Categorie jongeren 13 t/m 
17 jaar: Myrthe van der Heijden: publieksprijs en 
3. Sep Schuurman: juryprijs. 3. Categorie volwas-
senen 18 jaar en ouder, Marijke van den Eertwegh: 
publieksprijs en Guus Boot: juryprijs.

foto: Noa van de Wijdeven

foto: Myrthe van der Heijden

foto: Sep Schuurman foto: Guus Boot

foto: Marijke van den Eertwegh
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Toen wij in het wereldgehucht Olland woonden hadden wij achter ons 
tuintje ook nog een perceeltje weiland. De vorige bewoners hadden in 
de verste hoek een gammel zinkplaten schuurtje nagelaten, dat zo on-
derhand op instorten stond. Ik was beste maatjes met mijn buurman, een 
jachtopziener van de oude stempel, die mij regelmatig mee naar “het 
veld” nam en van wie ik zo veel leerde over de natuur en het gedrag 
van het wild. Daarbuiten stonden wij samen te kletsen bij het schuttinkje, 
waarbij onze echtgenoten regelmatig vroegen of er koffie gezet moest 
worden. Buurman Frans opperde op ’n keer het idee om wat varkens 
op het weilandje te houden, hij zou wel voor ze zorgen. En zo kwamen 
Billie en Bollie, twee Pietrain biggen, hun opwachting maken en werden 
met allerlei goed voedsel, waaronder afval van restaurants, zo gezond en 
gevarieerd mogelijk vetgemest. Elke ochtend en avond stonden ze te gil-
len aan het hekje, vol verwachting van het emmertje voer dat in de trog 
werd geschud. Toen hun tijd was gekomen schakelden wij een slager in 
die daags voor hun dag des oordeels poolshoogte kwam nemen in zijn 
witte slagersschort.
De ochtend er op stonden Billie en Bollie in de verste hoek van het wei-
land, stil en met de kont naar ons toe, in plaats van te gillen om eten. 
Merkwaardig, niet?
Toen wij met onze zaak nog in een klein pandje zaten kregen wij elk 
jaar een bewoonster van ’n naburig woonwagenkamp over de vloer, die 
dweilen en zemen verkocht voor “leermiddelen  voor de kinderen van 
het kamp”. Ik trapte er elk jaar in en dan kocht ik wat van haar. Eens, na 
zo’n actie, kwam ik haar op straat tegen met een oudere, zigeunerachtige 
vrouw. Ze begroetten mij vriendelijk en toen vroeg die oudere dame of ze 
mijn hand mocht lezen, iets waar ik eigenlijk helemaal geen trek in had. 
Maar ze bleef aandringen, zei dat het niets kostte omdat ik altijd wat 
kocht, en dus gaf ik toe. Ze pakte mijn hand ’n aantal seconden vast en 
sloot haar ogen. Toen sprak ze met ’n zwaar Roma-accent: “Mijnheer, u 
moet goed opletten, u krijgt binnenkort problemen met uw huurbaas.”
Ik dacht: “zal wel meevallen” maar ’n paar weken later was ’t daadwer-
kelijk prijs. Wij verhuisden naar een ander pand en onze huurbaas had zelf 
voor een opvolger gezorgd. Die liet het echter te elfder ure afweten en 
dat probeerde de pandjesbaas op ons te verhalen. Mooi niet dus, maar ik 
heb nog vaak aan die mysterieuze vrouw gedacht.
Eens ging ik tijdens de jacht door mijn enkel (“God straft onmiddellijk”, 
zullen enkelen van u denken) en op de een of andere manier was de pijn 
welhaast ondraaglijk. “Ik rijd je naar Janus M.” sprak jachtvriend Marinus 
en zo mankte ik met hem de oude boerderij binnen. Janus maakte weinig 
woorden vuil, nam mijn enkel zachtjes vast en prevelde wat. Anderhalf 
uur later stond ik temidden van een feestend gezelschap te dansen.
Slager Thies kon over brandwonden “lezen”, zijn naam was wijd en zijd 
bekend. En ene zekere heer Carpay kon hetzelfde met wratten. Eén ding 
hadden ze gemeen: je mocht ze niets geven, ook niet uit dank, want dan 
hielp het niet, werkelijk waar.
Nog zoiets: op een zaterdag hadden wij vergeten om voorbereidingen 
voor het avondmaal te treffen. We hadden geen grote trek en ik stelde 
voor om beiden een “Loempia speciaal” te halen, iets dat wij werkelijk 
nooit eten of bestellen. Mijn vrouw had ook nog maar Chinese toma-
tensoep meegebracht, omdat ze dacht dat ’t anders te weinig zou zijn. ’s 
Avonds op een feest troffen wij onze vrienden Theo en Thea (die heten 
werkelijk zo). Op ’n gegeven moment zei Theo: Nou, wij hebben van-
avond loempia speciaal gehaald, dat heb ik nog nooit gedaan”. “En zeker 
ook Chinese tomatensoep?” antwoordde ik. “Klopt”, zei Theo verbaasd. 
We vielen beiden van onze stoel….

Het is (hiep hiep hoera) jachtseizoen dus eten we (naar een recept uit 
“Wild” van Harald Rüssel)
Hazenbouten met groenten, specerijen en wijn (4 pers.)

4 hazenbouten, gevliesd, 300 gram fijngesneden wortel-ui-selderij
100 ml rode wijn, 1 liter wildfond (supermarkt), 1 eetlepel tomatenpuree
1 mespunt anijs en kaneel, 8 zwarte peperkorrels, ½ theel. zout,
1teen knoflook geperst, ’n handje gedroogd eekhorentjesbrood, 
½ theelepel korianderzaad, rasp van 1 citroen.
Verwarm de oven voor op 180°C. Braad de bouten rondom aan in wat 
olie, zet apart. Fruit in de olie de groenten aan, schep de tomatenpuree 
erdoor en laat nog even smoren. Blus af met de rode wijn en leg de bouten 
erbij. Giet de warme wildfond erbij, wrijf alle specerijen nog ’n keer door 
de vijzel, voeg toe, evenals de knoflook en het eekhorentjesbrood. Zet de 
pan in de oven en smoor ca. 2 uur of tot de bouten snotgaar zijn. Zeef het 
braadvocht, bind eventueel en breng op smaak met de citroenrasp (voeg 
niet alles in een keer toe, maar proef). Dien de bouten op met de saus.

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

Er is meer…

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Lezing over verlies bij kinderen en jongeren in bibliotheek

In een verhaal of een sprookje 
klinkt dat heel gewoon, ‘en toen 
ging hij dood’. Maar als er iemand 
dood gaat die je goed kent of waar 
je veel van houdt… hoe moet het 
dan verder? Velen willen er niet 

aan denken, maar ineens gebeurt 
het toch. Hoe je dan met dat ver-
lies om moet gaan, kan niemand 
je leren. Ingeborg Minderhoud 
gaat op woensdag 20 november 
in op verlies bij kinderen en jon-
geren. De lezing vindt plaats in de 
bibliotheek in Sint-Oedenrode.  
 
Rouwen doe je niet alleen als er 
iemand overleden is, maar ook als 
er sprake is van bijvoorbeeld echt-
scheiding, adoptie, of verlies van 
gezondheid door ziekte.
De persoonlijke ervaringen, de ei-
gen relatie, de leeftijd waarop je 
de persoon verliest en de eigen 
levensomstandigheden maken dat 
een verlies voor elke persoon weer 
anders is en dus uniek.
 
Ingeborg Minderhoud, Verliescon-
sulent en Rots en Watertrainer, 
geeft een lezing over verliesverwer-
king bij kinderen en jongeren. Van-
uit haar studie en praktijkervaring 
vertelt Ingeborg over vragen zoals:

-  Hoe vertel je aan een kind dat er 
iemand is doodgegaan of wan-
neer je gaat scheiden?

-  Neem je kinderen mee op rouw-
bezoek en naar de uitvaart en 
hoe betrek en bereidt  je ze daar-
op voor?

-  Het verschil tussen rouwen tus-
sen kinderen en volwassenen?

-  Hoe kun je rouwende kinderen 
ondersteunen?

-  Wat kunnen kinderen begrijpen 
over doodgaan en scheiding?

 
Deze lezing wordt in samenwerking 
georganiseerd door Bibliotheek de 
Meierij locatie Sint-Oedenrode en De 
Bundel te Sint-Oedenrode. De lezing 
vindt plaats op woensdag 20 novem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur in de bi-
bliotheek in Sint-Oedenrode, Markt 
30. De entree is € 12,50 p.p. Bi-
bliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting. Aanmelden kan bij 
de bibliotheek, tel. 0413-472991 
of email c.berenschot@
bibliotheekmeierij.nl.

Prijswinnaars bekend van kleurplatenwedstrijd 
Speel-o-Theek

Omdat de Speel-o-Theek inmid-
dels twintig jaar bestaat, was het 
er afgelopen week feest. Ballon-
nen, koffie, thee en limonade was 
er volop aanwezig. Wat daar ook 
bij hoorde, was een kleurplaten-
wedstrijd. Ook was er een grote 
bak gevuld met legoblokjes en 
konden de kinderen raden hoeveel 
er nou precies inzaten. 

Een wedstrijd heeft natuurlijk een 
winnaar. De volgende jongens en 
meisjes zijn bekend gemaakt als 
winnaars en winnaressen van de 
kleurplatenwedstrijd: - Tijn 
Sneijder - Jip Scheepers - Iris van 
der Linden - Jet Scheepers - Jorn 
Pape (Willems) - Tim van de Ven - 

Mika van den Berg - Nienke van de 
Sande en Isa Dekkers. Elly Merks 
zat het dichtste bij het aantal lego-
blokjes met het raden. Er zaten er 

964 in en zij had er 969 geraden. 
Een verschil van vijf blokjes is wel 
een applausje waard.

à € 7,50

1 pond
Kibbeling
(Kabeljauw)
 + GRATIS saus

Elke vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur 
op de markt in Sint-Oedenrode

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl
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Complete poetsbeurt  -  Waxoyl  -  Ozonbehandeling  -  autowassen...
voor particulieren en bedrijven

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

Met lezingen over social media en tablets

Week van de Mediawijsheid in bibliotheek
De Week van de Mediawijsheid (22 
t/m 29 november) is een initiatief 
van Mediawijzer.net om meer aan-
dacht te vragen voor het belang van 
mediawijsheid. Het thema dit jaar 
is media-opvoeding. Mediaontwik-
kelingen vragen om nieuwe kennis 
en vaardigheden van mensen en hun 
omgeving. Tegelijk bieden al die me-
dia ook veel kansen om persoonlijke 
doelen te bereiken. Daarom is het 
thema van de Week van de Media-
wijsheid 2013: ‘Media verrijken je 
leven!’
 
Maandag 25 november 20.00 uur: 
Maak kennis met social media door 
Anton Buiting
Door de eeuwen heen hebben men-
sen gezocht naar middelen om met 
elkaar te communiceren. Vooral in de 
laatste jaren zijn de mogelijkheden 
en manieren enorm toegenomen. De 
ontwikkelingen en kreten buitelen 
over elkaar heen. Het ene moment 
spreekt iedereen over Hyves en kor-
te tijd later ebt dit weg en is Face-
book weer 'hot'. Skype wordt alom 
genoemd als het gaat om gratis of 
goedkoop bellen, maar er zijn intus-
sen meer kapers op de kust.
Het is onmogelijk om in het tijdsbe-
stek van een avond alle mogelijkhe-
den te bespreken of diep op elk on-
derdeel in te gaan. Kortom, het blijft 
bij een kennismaking. Reserveren 
voor deze avond is niet nodig. Ie-

dereen kan binnenlopen vanaf 19.30 
uur.
 
Donderdag 28 november 20.00 uur: 
Miniworkshop tablet/iPad door Jan 
de Waal. 
Entree: € 5,- / bibliotheekleden 10% 
of 25% korting. In 2014 staan zo'n 
2,5 miljoen Nederlanders voor de 
keuze wat ze met hun Windows XP 
computer moeten doen: vervangen 
of een tablet kopen. De afgelopen 
drie jaar hebben al veel mensen een 
iPad en de laatste tijd steeds vaker 
een Androidtablet aangeschaft.
Het gebruik van een tablet is totaal 
anders dan werken met een compu-
ter. De bediening van een tablet is 
relatief eenvoudig, maar alle moge-
lijkheden ontdekken is ingewikkelder.  
Ook kunnen er allerlei extra appa-
raten voor gezondheid en veiligheid 
aan gekoppeld worden. De tablet of 
mobiel gaat de komende jaren ieder-
een bij van alles ondersteunen en het 
leven gemakkelijker maken. Het is al-
leen handig om te weten hoe je de 
mogelijkheden moet gebruiken.
De bijeenkomst is geschikt voor be-
zitters van een tablet - zij krijgen een 
mini-workshop - of voor personen 
die overwegen om een tablet aan te 
schaffen. Jan de Waal - deskundige 
op Tabletgebied, bekend als Digibieb 
en 'digitale duizendpoot' - is digitaal 
bibliothecaris en geeft al jaren lezin-
gen over digitale ontwikkelingen.

Werelden van  techniek
'Werelden van Techniek in de 
Bieb' wordt georganiseerd door 
Techniek=Troef en bibliotheek 
De Meijerij en vindt plaats op 27 
november in CEC Mariendael. 

Techniek=Troef wil kinderen en 
jongeren enthousiasmeren voor 
de werelden van techniek. Toe-
gang gratis, aanvang 14.00u. 
De focus zal liggen op de zeven 
werelden van techniek welke ko-
men uit het bétamentality mo-
del van Youngworks en Platform 
Bétatechniek en zijn: Voeding & 
Vitaliteit / Science & Exploration 
/ Market & Money / Mobiliteit 
& Ruimte / Lifestyle & Design / 
Mens & Medisch / Water, Ener-
gie & Natuur.

De werelden van Wetenschap en 
Techniek worden hiermee veel 
duidelijker en beter zichtbaar/

herkenbaar voor zowel jong als 
oud. In gezamenlijkheid met an-
dere partijen vanuit deze zeven 
Werelden wil Techniek=Troef de 
talenten stimuleren door ontwer-
pend en ontdekkend te leren. Het 
actief (mee)DOEN leert namelijk 
ontdekken waar de talenten lig-
gen. Daarnaast informeren en 

betrekken ze graag ouders, zij 
zijn straks immers de adviseurs 
van hun kinderen in het keuze-
moment. Uiteindelijk is het voor 
de arbeidsmarkt belangrijk dat de 
economisch motor blijft draaien 
en dat er door de jeugd brood 
verdiend kan worden.

Hi-Tect lekdetectie op landelijke 
TV bij SBS6

Op zondag 17 november wordt in 
het SBS6 programma “Lekker Leuk 
Leven” aandacht besteed aan lek-
detectie, het opsporen van lekka-
ges zonder hak- en breekwerk. Aan 
het woord komt Rooienaar René 

van der Heijden, eigenaar van Hi-
Tect lekdetectie, om uit te leggen 
wat lekdetectie precies inhoudt. De 
uitzending begint om 16.00 uur en 
wordt herhaald op zaterdag 23 no-
vember, om 14.30 uur.

MEGA OUTLET SALE

Al onze top merken voor
OUTLET prijzen

OUTLET SCHIJNDEL
Hoofdstraat 162 
13-14-15-16 november

SPECIAAL GEOPEND
VOOR 4 DAGEN |

Onze tijdelijke outlet opent speciaal haar deuren voor 4 dagen. Be there!

Inclusief winter collectie 2013
*2e paar is het goedkoopste paar. De prijs wordt berekend over de originele verkoopprijs

1e paar 25% - 50% korting
2e paar de helft vd helft!

Roxs Elektro heeft primeur met gebogen Oled-tv

Alle Elektro World zaken in Neder-
land hebben samen een bijzonde-
re primeur. Als enige keten in het 
land verkopen zij de nieuwste ge-
bogen Oled-tv van LG. Ook Roxs 

Elektro in Sint-Oedenrode heeft 
het toestel in de winkel staan. 

De televisie met het licht gebogen 
55 inch-scherm kost 8999 euro. LG 

stelt vijf jaar onderzoek te hebben 
gedaan naar de optimale krom-
ming van de televisie. Door het 
gebogen scherm treden er geen 
visuele vervormingen en detailver-
lies op aan de randen. Het gehele 
scherm bevindt zich op dezelfde 
afstand van het oog van de kijker.

Oled
Verder zorgt Oled voor een be-
tere beeldkwaliteit door een hoger 
contrast en betere zwartweergave. 
Oled heeft bovendien geen back-
light nodig waardoor de tv ener-
giezuiniger is en dunner kan zijn. 
LG voegt bovendien een witte 
subpixel toe aan de standaard 
rode, groene en blauwe pixels. 
Daardoor zou de tv beschikken 
over een beter kleurenpalet en 
moet de levensduur worden ver-
lengd. LG brengt later dit jaar ook 
nog twee nieuwe ultra hd-tv's 
naar Nederland. Het 55 inch en 65 
inch-model beschikken over een 
bijzonder hoge resolutie.  

advertorial
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Vlagheidecross WTC Gerry van Gerwen

wielersport

Wielervereniging Schijndel en Wie-
lertourclub ‘Gerry van Gerwen’ or-
ganiseren een wedstrijd voor veld-
rijders en mountainbikers.

Inschrijven is op camping Het Goeie 
Leven, Vlagheide 8b, Eerde.
Het parcours is op de camping en in 
het daarnaast gelegen bosgebied. 
Datum: zondag 24 november Start-
tijd 50+ om 13.00 uur. 50- om 14.00 
uur. Duur: 50+ 40 minuten 50- 50 
minuten Kosten: 5 euro

Deelname voor niet-licentiehouders. 
Prijsuitreiking: zo snel mogelijk na 
afloop. Er is douche- en kleedmoge-
lijkheid.

Het inschrijven kan ter plekke ge-
beuren tot 13.30 uur.
Vóór inschrijven telefonisch of per 
mail bij Wim van Vonderen
Telefoon: 0413-474498 of 06-
42997466, mail: wim@gtfi.nl

Deze wedstrijd is een unieke gelegen-
heid om je in een mooie omgeving te 
meten met andere recreanten.

Jur van Lierop zesde algemeen in Maurik

Afgelopen zaterdag ging de reis 
naar Maurik Flevoland. Het was 
weer een landelijke kwalificatie 
wedstrijd waar de jonge renners 
en rensters uit het hele land op 
af kwamen. Bij Jur in categorie 

4 (jongens geboren in 2003 en 
meisjes in 2002) stonden er weer 
het maximale toegestane aantal 
van veertig aan de start.

Jur had een superstart en ging als 
4e het super mooie parcours op. 
Hij moest toezien hoe twee snelle 
dames en de Nederlands kampi-
oen op het rechte stuk hem voor-
bij gingen. Jur kwam op plek 7 te 
liggen met de hete adem van 4 
renners in zijn nek. Daarna pakte 
hij de Nederlandse kampioene en 
wist de aansluiting te krijgen met 
het groepje daar weer voor. Op 
het lange rechte stuk verloor Jur 
weer een vijftiental meter op het 
groepje voor hem dat streed voor 
plek 3, maar Jur nam wel afstand 
op de concurrentie achter hem. 
De sprint was tekort en Jur nam 
geen risico meer en moest genoe-
gen nemen met de 6e plek met 
maar 2 seconde achterstand op 
de uiteindelijke nummer 3.
 

handboogschieten Uitslagen HBV Ontspanning

Jos van den Berg krijgt les van 
beroemde Koreaanse coach

Op zondag heeft Jos van den Berg 
op Papendal een masterclass ge-
volgd bij de beroemde Koreaanse 
coach Kim Hyung Tak. In deze 
masterclass werden Piet van den 
Berg en Dione Mesu getraind door 
coach Kim. Aan de hand van deze 
en nog twee andere jeugdschutters 
gaf Kim les aan zijn Nederlandse 
collega’s. Ook Peter Hulsen, de 
rayontrainer van ons rayon was bij 
deze masterclass aanwezig.

Dinsdagmiddag schieten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd. Dag winnaar was 
Jan van Bergen met 220 punten. 
Verdere uitslag: Antoon Vervoort 
216, Jan Gordijn 215, Leo van 
Breugel 209, Wim Boonstoppel 
197, Ron Spijker 191, Albert van 
Ofwegen 157, Antoon Hermes 
151, Jan Habraken 97 en Jan Lat-
houwers 96. 

Donderdagavond zijn we in Aarle 
Rixtel gaan schieten voor het Van 
Ganzewinkel toernooi, welke al 
weer voor het 50e jaar werd ge-
organiseerd. Ter attentie werd aan 
de deelnemende schutters een 
speldje uitgereikt. 
De uitslagen: Ron Spijker 172 (PR), 
Mart Verhoeven 219, Toon Her-
mes 163 (PR), John van Mulukom 
194, Jan van Bergen 217 en Albert 
Ofwegen 111. Ontspanning had 
vooraf 1080 punten opgegeven en 
schoot er 1076. Hiermee staan we 
voorlopig op de eerste plaats. 

Op vrijdagavond is er op de club 
een face-to-face wedstrijd gescho-
ten. Een wedstrijd met finalerond-
jes tegen een directe tegenstander. 
De winnaar van de avond was Piet 
van den Berg. De overige schutters 
van hoog naar laag: Jan van  
Bergen, William Huyberts, Martijn 

de Kok, Jos van den Berg, Mart 
Verhoeven, Mark Kuys, Antoon 
Vervoort, Marjelein Verhoeven, 
Ray Matuzewski, Ron Spijker, 
Bram Kuys, Agnes Vissers, Toon 
Hermes en Michael Moonen.

Op zaterdag zijn Agnes Vissers en 
Jos en Sjef van den Berg in Gelder-
malsen naar het handboogcongres 
geweest. Op het congres hebben 
zij diverse workshops kunnen vol-
gen die te maken hebben met de 
ontwikkeling van de handboog-
sport in Nederland.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer hun wedstrijd. Dins-
dagavond is de 6e indoorwedstrijd 
voor de senioren.  Vrijdagavond 
15 november is de 9e en laatste 
ZONA wedstrijd. Hierna vindt de 
uitreiking van de trofee plaats. 
Ook schiet vrijdagavond de jeugd 
hun 6e Indoor wedstrijd.  De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtrainin-
gen zijn op woensdagavond.

Nieuw tenue voor v.v. Boskant 
dames team

voetbal

Dankzij de financiële steun van 
Ton van de Wijdeven, eigenaar 
van het bedrijf Wijdeven Iso-
latie, zitten de dames van v.v. 
Boskant weer keurig in het pak.

In z’n jongere jaren was Ton zelf 
ook actief bij v.v. Boskant. Eerst 
in de jeugd en daarna een groot 
aantal jaren bij de senioren. 
Vanzelfsprekend kwam er een 
moment dat de schoenen aan 
de wilgen gehangen werden en 
dat z’n inspanningen vooral ten 
goede kwamen aan z’n huidige 
bedrijf. Maar een echte Boskan-
ter blijft z’n blauwe hart behou-
den! Jarenlang heeft Ton onze 
voetbalclub, privé of namens 
zijn bedrijf, op allerlei gebied, 
maar met name door zijn finan-
ciële bijdragen, ondersteund.

Die toewijding en steun hebben 
ertoe geleid dat het damesteam 
van v.v. Boskant vanaf dit sei-
zoen keurig in snit, in de frisse 
blauwe Boskant kleur, de strijd 
aangaat tegen de andere da-
mesteams in de 6e klasse 10.

Vanzelfsprekend zijn spelers, 
begeleiders en bestuur van 
voetbalvereniging Boskant bij-
zonder content met deze geste!  
Als dank is Ton via zijn dochter 
Ilse, hulpcoach van de dames, in 
de bloemetjes gezet.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Sanne van Run wint op eigen bodem
De accommodatie van de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters werd dit 
weekend door de Nijnselse Rui-
ters omgebouwd tot een mooi 
concours. Op zaterdag en zondag 
werd hier een spring- en dressuur 
selectiewedstrijd voor de ponyrui-
ters gehouden. De paarden reden, 
voor alweer de vierde dressuur se-
lectiewedstrijd, naar Geldrop. 

Hilde van den Oever kwam in Rooi 
aan de start in de klasse D/E-M1. 
Naar eigen zeggen   ging het “echt 
super goed”. Een 3e prijs was dan 
ook het resultaat. In de klasse C-B 
namen Sanne van Run en Lieke 
van den Eertwegh deel. Lieke van 
den Eertwegh mocht met haar 
pony Lady een 3e prijs in ont-
vangst nemen. De winst in deze 
rubriek ging echter naar Sanne van 
Run en Breitling. Deze combinatie 
wist dit seizoen beide wedstrijden 
op eigen bodem knap te winnen. 
Op zondag werd de dressuurring 
omgebouwd naar een springpis-
te. In de klasse D/E-M verscheen 
Pleun van der Vleuten in de baan 
met haar pony Bianca. Zij wisten 
een foutloze eerste omloop neer te 
zetten. Helaas viel er een balk in de 
barrage, maar dit leverde alsnog 
een goede derde plaats op. 

In Geldrop werd dit weekend we-
derom een selectiewedstrijd ver-
reden. Op zaterdag nam Willeke 
van der Velden met haar paard 
Enjoy deel in de klasse L2. Na een 
reeks van goede proeven, verliep 
ditmaal de communicatie tussen 
paard en ruiter op een tweetal on-
derdelen niet helemaal vlekkeloos. 
Maar ondanks dat scoorden ze op 

alle andere onderdelen erg hoog, 
waarmee ze toch nog op een 2e 
plaats eindigden. Voor deelnemers 
aan deze wedstrijd was er tevens 
de mogelijkheid om nog een twee-
de proef te rijden. Deze telde niet 
mee voor de selectiestanden, maar 
gaf de ruiters de gelegenheid om 
nog een extra prijs en winstpun-
ten te pakken. Miranda Ulehake 
en Delorus grepen deze kans in de 
klasse L2. Zij werden in deze proef 
2e en namen daarmee twee winst-
punten mee naar huis. Ook Su-
zanne Klomp nam deel aan twee 
proeven; zij eindigde in de tweede 
proef, ook met twee winstpunten, 
op een mooie 3e plek. 
Julia Geers (Klasse L) startte haar 
paard Alexander op de springwed-
strijd in Nistelrode. Twee foutloze 
omlopen zorgden ervoor dat deze 
combinatie wederom in de prijzen 
viel. Ze mochten zich op een 4e 
plek in de prijzenreeks opstellen. 
Op maandag 4 november nam 
Mariola Voorn (Klasse B) deel aan 
de avondwedstrijd in Liempde. In 
het weekend heeft haar dochter 
Bente Voorn de afgelopen weken 
actief deelgenomen aan de wed-
strijden. Deze avondwedstrijd was 
hiermee een prima gelegenheid 
voor Mariola om ook een mooie 
prijs mee te pikken. Mariola en 
haar paard Copyright lieten een 
goede proef zien en eindigden 
daarmee op een 2e plek. 

paardensport

www.facebook.com/demooirooikrant
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VDZ racing “vliegt” naar beste 
resultaat van het jaar

autosport

Vorige week vond in Hengelo de 
traditionele afsluiter van het Ne-
derlands rallyseizoen, de Euregio-
rally plaats. Roel van de Zanden en 
Paul Smeets waren goed voorbe-
reid en gefocust om hier alles wat 
ze het jaar geleerd hebben uit te 
gaan voeren. Tijdens de verkenning 
werd veel aandacht besteed aan de 
pace-notes terwijl het serviceteam 
de auto helemaal op scherp zette.

Zaterdag werd twee maal dezelfde 
boucle van drie klassementsproe-
ven verreden. Twee kortere proe-
ven van onder de 10 kilometer en 
een lange proef van 27 kilome-
ter. Tijdens de eerste boucle was 
het nog licht en werd het voor de 
equipe al snel duidelijk dat alle puz-
zelstukjes in elkaar vielen. De notes 
klopte, Paul las op het juiste ritme 
en Roel had voldoende gevoel en 
vertrouwen met de auto om het 
scherpst van de snede op te zoe-

ken. Tot verbazing van vriend en 
vijand kwam de Nissan van VDZ 
racing op een 13e plaats algemeen 
en 3e  plaats bij de cup binnen voor 
de eerste service.

Tijdens de 2e boucle was het don-
ker en werd nogmaals duidelijk hoe 
goed alles klikte in de rallyauto. Ook 
in het donker lukte het om de snelle 
en technische proef van 27 kilome-
ter te bedwingen. Het vertrouwen 
was er en het racemonster werd 
ook in het donker op hoge snelheid 
door de krappe bochtjes gestuurd. 
Uiteindelijk werd de zaterdag afge-
sloten op een 12e plaats algemeen 
en 2e in de 350Z Cup.

Op zondag speelde het weer par-
ten. Van zonnig weer met opdro-
gende weg tot stort en zelfs ha-
gelbuien. In de middag was het zo 
extreem dat binnen enkele minuten 
een laag van ruim een cm hagel op 

straat lag. VDZ racing had geluk en 
was op dat moment op de verbin-
ding onderweg naar de volgende 
proef. Andere equipes hadden min-
der geluk en werden op de proef 
verrast door de plotselinge glad-
heid met alle gevolgen van dien.

Gezien de weersomstandigheden 
werd door Roel en Paul besloten te 
consolideren en de auto veilig naar 
de finish te brengen. Na de 12e 
klassementsproef werd de auto dan 
ook vol trots op het finishpodium 
geparkeerd. Eindresultaat: 2e in 
de klasse, 3e in divisie en 13e al-
gemeen. Dit is met stip het beste 
resultaat van het jaar en levert een 
prachtige 5e plaats in het Nissan 
350Z kampioenschap op.

Via deze weg willen Roel en Paul 
graag het serviceteam, de fans en 
de sponsoren met speciaal Progress 
Uitzendbureau en  natuurlijk De-
MooiRooiKrant hartelijk bedanken 
voor het prachtige seizoen wat we 
in 2013 hebben mogen beleven. 
Wij duiken nu de werkplaats in om 
de auto weer helemaal op te knap-
pen zodat we seizoen 2014 nog 
harder over de proeven kunnen!

Mocht je interesse hebben om eens 
te komen kijken bij ons team of zou 
je onderdeel willen worden van ons 
service en ondersteunend team 
(technische kennis niet noodzake-
lijk!) neem contact op via 
www.Facebook.com/VDZracing of 
info@VDZracing.nl

foto: Yvo Reyniersce

Uitwisseling jeugd TV Boskant en 
TV Nijnsel

tennis

Na twee keer te moeten afzeggen 
vanwege hevige sneeuwval, ging 
op zondag 10 november de uit-
wisseling tussen de jeugd van TV 
Boskant en TV Nijnsel nu wel door.

In een prachtig najaarszonnetje wer-
den de verschillende partijtjes ge-
speeld op sportpark De Esdoorn in 
Boskant. Dit jaar was de jeugd van 
TV Nijnsel absoluut de sterkste en 

zij konden aan het 
eind van de mid-
dag de beker in ont-
vangst nemen. Een 
succesvol verlopen 
zondagmiddag. Op 
naar volgend jaar, 
want dan gaat de 
jeugd van TV Bos-
kant op bezoek bij 
TV Nijnsel

1. Sito en Gerard Klokgieters
2.  Gijs v Hastenberg en Emmy 

Woonings
3. Stijn en Wilma vd Linden
4. Erwin en Marloes de Jong
5. Famke en Brigitte vd Koevering
6. Goede en Paul  Vermeltfoort
7. Tijn en Bram Seegers
8. Meike en Bart vd Sterren
9. Kaj en John van Engeland
10. Daan en Dennis Voets
11. Zara Schellekens en Wendy
12. Britt en Christien Hazenberg

13. Veerle en Harm Wouters
14. Rob en Robert Janssen
15. Chiel en Hans vd Biggelaar
16. Brian en Deevid vd Hurk
17. Tim Heijmans en Gijs van Uden
18. Dylan McGowan en Timo Foolen
19.  Kelly Marsvelder en Frans vd 

Nieuwenhuyzen
20. Alex vd Brand en Annie Kremers
21. Job en Rene van Galen
22. Sander en Nico de Bruin
23. Guus en Maarten van Uittert
24. Simone en Andre vd Heyden

25. Lotte van Kessel en Ad Kersten
26. Rik en Annette Hagelaars
27. Jantien en Marian vd Werff

Poulewinnaars MooiRooi kind-ouder toernooi

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

bridgen

Succesvolle bridgedrive in Odendael

Op zaterdag 9 november hield 
Bridgeclub De Neul haar jaarlijkse 
herfstdrive. Deelname stond open 
voor iedereen. De 84 deelnemers 
werden in  De Ontmoeting, de 
grote zaal van Odendael, verwel-

komd met koffie en gebak. Daarna 
werd er enthousiast en sportief 
gestreden om de eer en de mooie 
prijzen. Kortom, een succesvolle 
middag voor de organisatie en de 
deelnemers.

Sam Packbiers Zuid Nederlands Kampioene

judo

Zondag werd in Gilze de Zuid 
Nederlandse Kampioenschappen 
Judo gehouden voor jeugd onder de 
12 jaar. Dai-Ippo was met acht ju-
doka’s aanwezig. 

Sam trof het niet met de loting. In 
haar 1e partij al meteen tegen het 
meisje waar ze op het Klompentoer-
nooi van had verloren. Maar samen 
met haar coach wist ze een plan te 
bedenken en dat werkte 100%. Sam 
wist in een spannende partij toch met 
een mooie ippon te winnen. Daarna 
was het zaak om niet te makkelijk te 
gaan denken. Steeds moest ze voor 
elke partij even de coach komen voor 
nieuwe tips. Ze wist zich in alle haar 
partijtjes goed aan de opdracht te 
houden en alles met ippon te win-
nen. Zelfs in de finale. 
Willem Vervoort, de kersverse jeugd-
prins van het Carnaval, stond ‘s mid-
dags een zeer goede partij te draaien 
tegen een sterke tegenstander. Een 
beslissing van de scheidsrechters 
moest duidelijkheid geven wie er 
verder mocht. Helaas voor Willem 
mocht hij niet door. In de volgende 
wedstrijd moest Willen tegen Teun 
Packbiers. Ook dit was een mooie 
felle strijd tegen zijn clubgenoot. 
Teun is wat meer ervaren en met 
twee keer verlies werd Willem uitge-
schakeld. 
Teun ging in zijn 4e partij goed ver-
der en won afgetekend met ippon. 
Helaas ging het voor Teun fout in zijn 
5e partij. 
Lotte van Aarle zat in de plus klas-

se en kreeg toch wel erg zware te-
genstanders tegen. Toch wist ze op 
wilskracht nog één partij te winnen. 
Luuk van Oorschodt draaide nog 
wat stroef maar wist wel twee par-
tijen te winnen. Zjuul Rovers heeft 
een speelkarakter en dat is mooi om 
te zien in zijn judospel. Maar Zjuul 
moet vooral ook nog leren om op tijd 
te verdedigen. Hij won 1 partij en dit 
was dan ook meteen een hele mooie. 
Quint Rovers, de oudere broer van 
Zjuul, Had laatst het Klompentoer-
nooi overtuigend gewonnen, dus dat 
beloofde wat. Hij begon goed: twee 
keer winst met ippon. Toen kwam 
er een lastige partij en een paar slor-
digheidjes in zijn spel die meteen af-
gestraft werden. Daarna pikte hij de 
draad weer goed op en won weer 
met ippon. Het werd daarna een 
spannende strijd voor het podium, 
die hij helaas moet afgeven. Jammer, 
want een podiumplaats was hem ge-
gund. Toen kwam Niels van de Laar 
nog. Een sterke gast maar nog niet zo 
bedreven op dit niveau. Wat viel op? 
Hij ging te keer als een Hulk en won 
zomaar zijn eerste partijen. Zijn 3e 
partij tegen zijn “angstgegner” wist 
hij niet te winnen, maar hij deed het 
zeker niet slecht. Zijn 4e partij ging 
om de 3e plek op het podium. Niels 
steeg boven zichzelf uit en hij won 
met ippon. De 3e plek was binnen. 
Trainer Cor van der Heijden gaat je 
nu wel wat harder aanpakken tijdens 
de trainingen. Je kunt nog veel meer. 
Proficiat.    

Sam Packbiers
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 10 NOVEMBER T/M ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

AUTO
ACHTERUITRIJCAMERA
3.5” LCD kleurenscherm in de spiegel
draadloze beeldoverdracht
start automatisch bij achteruitrijden
voorkomt schade en ongevallen

DOVE
BODYLOTION
diverse varianten
250 ml

HOES
LAKEN
percale katoen
90x200 cm

FAMILIE
BORDSPELLEN
Keezenspel of Ganzenbord
extra luxe edities

DAMES
MUTS
diverse trendy 
modellen en 
kleuren

ROZEN
VERLICHTING
10 witte foam rozen

TRUI OF
HERENVEST
V-hals
diverse kleuren
maten M-XXL

AQUAFRESH
TANDPASTA
whitening of 
family protection
100 ml

KINDER
HUISSOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 23-38

HAND
SCHOENEN
echt leder
maten S-XXL

KIKKERS EN MUIZEN
OF CHOCO SINT
kikkers en muizen: 
192 gram
choco sint: 
150 gram

DECO
BESSENTAK
90 bessen
70 cm

DECO
KERSTBOOM
jute voet
hoogte 90 cm
excl. kerstballen

PLAYSKOOL
SPEELGOED
sorteerkubus of 
hamerbank

0.49 2.190.892.99

PERSIL
WASMIDDEL
vloeibaar
Summer Breeze 
of Purple Rain
18 wasbeurten
1.188 l

RASTAR BESTUURBARE AUTO
OF SPEELKASSA
uitzoeken!

12.95 5.69 2.19

1.15

1.59 4.49

2.49 1.49

1.49

6.29

1.25 1.59

3.49

0.75 1.29

4.79

39.95

7.95

2.69

3.29

2.49
SCHOEN
CADEAUTJES
uitzoeken!

IJSPEGEL
VERLICHTING
binnen/buiten
lengte 710 cm

NATURAL SPA
GIFTSET
diverse 
soorten
5-delig

SIGNATURE MAGIC
GIFTSET
diverse 
soorten
4-delig

MINI
KERSTBALLEN
echt glas
24 stuks

HEREN
T-SHIRT
lange mouw
diverse prints
100% katoen
maten M-XXL

FRAAIE
SFEERKRANS
keuze uit bessen- of najaarskrans
Ø 25 cm

THERMO
KNIEKOUSEN
dames
100 denier
zwart
one size

THERMO
SHIRT
dames
lange mouw
maten XS-L

360 LAMPJES!

STUNTPRIJS!

DECOTREND!
SCHOENCADEAU!

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

DAMES
SOKKEN

1.69

DAMES
SJAAL

3.49
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL
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start automatisch bij achteruitrijden
voorkomt schade en ongevallen
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diverse varianten
250 ml
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90x200 cm
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Keezenspel of Ganzenbord
extra luxe edities

DAMES
MUTS
diverse trendy 
modellen en 
kleuren

ROZEN
VERLICHTING
10 witte foam rozen

TRUI OF
HERENVEST
V-hals
diverse kleuren
maten M-XXL

AQUAFRESH
TANDPASTA
whitening of 
family protection
100 ml

KINDER
HUISSOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 23-38

HAND
SCHOENEN
echt leder
maten S-XXL

KIKKERS EN MUIZEN
OF CHOCO SINT
kikkers en muizen: 
192 gram
choco sint: 
150 gram

DECO
BESSENTAK
90 bessen
70 cm

DECO
KERSTBOOM
jute voet
hoogte 90 cm
excl. kerstballen

PLAYSKOOL
SPEELGOED
sorteerkubus of 
hamerbank

0.49 2.190.892.99

PERSIL
WASMIDDEL
vloeibaar
Summer Breeze 
of Purple Rain
18 wasbeurten
1.188 l

RASTAR BESTUURBARE AUTO
OF SPEELKASSA
uitzoeken!

12.95 5.69 2.19

1.15

1.59 4.49

2.49 1.49

1.49

6.29

1.25 1.59

3.49

0.75 1.29

4.79

39.95

7.95
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CADEAUTJES
uitzoeken!
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VERLICHTING
binnen/buiten
lengte 710 cm

NATURAL SPA
GIFTSET
diverse 
soorten
5-delig

SIGNATURE MAGIC
GIFTSET
diverse 
soorten
4-delig

MINI
KERSTBALLEN
echt glas
24 stuks

HEREN
T-SHIRT
lange mouw
diverse prints
100% katoen
maten M-XXL

FRAAIE
SFEERKRANS
keuze uit bessen- of najaarskrans
Ø 25 cm

THERMO
KNIEKOUSEN
dames
100 denier
zwart
one size

THERMO
SHIRT
dames
lange mouw
maten XS-L

360 LAMPJES!

STUNTPRIJS!

DECOTREND!
SCHOENCADEAU!

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

DAMES
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OLAT wandeltocht vanaf 
Camping De Kienehoef

wandelen

Op zondag 17 november houdt 
Wandelsportvereniging OLAT in 
het kader van haar winterserie een 
mooie najaarswandeltocht vanaf 
camping De Kienehoef in Sint-Oe-
denrode. Zoals men van OLAT mag 
verwachten wordt er voornamelijk 
over onverharde paden gewandeld 
door de Schijndelse Heide richting 

Boxtel en Sint-Michielsgestel. 

Zo gaat de wandeling, mede afhan-
kelijk van de afstand die men wil 
lopen, door de Geelders, langs de 
Wielse Hoeve en over de landgoe-
deren Zegenwerp, Sparrenrijk en 
Eikenhorst. En uiteraard lopen we 
regelmatig langs en over de Dom-

mel. De route kent veel variatie: 
bos (vooral loofbos), kleinschalige 
weilandjes en heidegebiedjes. Na 
de Maai, de wagenrust in Olland 
en via het Dommeldal komt ieder-
een weer terug bij de startlocatie. 
Hopelijk hebben de wandelaars 
deze dag dan kunnen genieten van 
een mooi najaarszonnetje.
Startlocatie is Camping Cambiance 
De Kienehoef, Zwembadweg 37, 
5291 TE Sint-Oedenrode.  Alle af-
standen 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 voor 17.00 uur 
weer terug zijn op de startlocatie. 
Onderweg heeft OLAT enkele wa-
gen- en caférustposten ingericht. 
Er hangen pijlen en men krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie 
op www.olat.nl of winter@olat.nl. 

Zondag 17 november is Pleun 
van de Biggelaar speelster van de 
wedstrijd bij de wedstrijd van KV 
Rooi 1 tegen De Horst 1.  Pleun 
speelt in de E1 van KV Rooi. Dat 
doet ze met veel plezier. Aanvallen 
doet ze het liefste in de wedstrijd. 
Naast het korfballen heeft ze nog 
meer hobby's. In haar vrije tijd 
speelt ze graag buiten en vindt ze 
knutselen erg leuk. Later wil Pleun 
graag architect worden. Zondag 
mag Pleun de eerste doorloopbal 
in de wedstrijd nemen om 11.15 

uur. KV Rooi wenst Pleun, samen 
met haar ouders en broer Stijn een 
sportieve ochtend toe.

Pleun van de Biggelaar
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 9 wist Wellie Winne Welles 
een uistekende score te behalen van 
94 punten. 

Korte partijen: Marcel de Laat (St.Jo-
ris) 28 car. in 7 beurten waarbij een 
serie van 14 (moy. 4,0), Mark Leen-
derts (Gin Keus) 22 car. in 8 beurten 
(moy. 2,75), Joan van Hastenberg 
(Boskant) 26 car. in 9 beurten (moy. 
2,88), Hans Holdijk (Kofferen) 26 
car. in 10 beurten (moy. 2,6), Ron de 
Leest (Wapen van Eerschot) 22 car. 
in 10 beurten (moy. 2,2), Alain van 
de Kamp     (’t Pumpke) 20 car. in 10 
beurten waarbij een serie van 9 (moy. 
2,0), Petra Leijtens (Wellie Winne 
Welles) 24 car. in 12 beurten (moy. 
2,0), Ad Geboers (Kofferen) 30 car. 
in 13 beurten (moy. 2,30), Bas van 
Beers (Krijt op Tijd) 34 car. in 14 beur-
ten (moy.2,42), Theo Groenendijk , 
een serie van 11,(Jachtrust) en Peter 
Kempe (Beurs) 26 car. in 14 beurten 
(moy. 1,85), Hans de Wit (Oud Rooi) 
en Henk van Eerdt (D’n Toel) 22 car. 

in 14 beurten (moy. 1,57).
Uitslagen: Boskant – Krijt op Tijd 
71-69, Kofferen – Oud Rooi 66-74, 
St.Joris – B.C. Eerschot 67-73, Wellie 
Winne Welles – Dorpsherberg 94-46, 
Gin Keus – Beurs 72-64, ’t Pumpke – 
Wapen van Eerschot 59-81, Jachtrust 
– D’n Toel 74-66.
Stand: 1 Gin Keus 730, 2 Oud Rooi 
704, 3 Boskant 684, 4 Kofferen 672, 
5 D’n Toel 668,
6 Wellie Winne Welles 660, 7 Wapen 
van Eerschot 653, 8 Jachtrust 623, 9 
St.Joris 610,
10 Beurs 608, 11 ’t Pumpke 587, 12 
Krijt op Tijd 573, 13 B.C. Eerschot 
562, 14 Dorpsherberg 464.
Progamma ma. 11 nov.: B.C. Eer-
schot – Wellie Winne Welles
Di. 12 nov.: Dorpsherberg – Krijt op 
Tijd, Oud Rooi – Boskant en D’n Toel 
– ’t Pumpke
Do. 14 nov.: Beurs – Kofferen, Wa-
pen van Eerschot – St.Joris en Jacht-
rust – Gin Keus 

biljarten

zwemmen Tijdens tweede competitieronde 
goed gezwommen

Afgelopen weekend stond in heel 
Nederland de tweede ronde van de 
zwemcompetitie op het programma. 
Argo ontving in zwembad De Neul 
Tempo, Njord en Nautilus. De ploeg 
behaalde deze ronde een punten-
aantal van 4227,25 (seconden) 
waarmee weer een goede prestatie 
is neergezet door alle zwemmers. 

Ook dit is weer het beste resultaat 

voor Argo in zeker 10 jaar. De vol-
gende ronde staat op 19 januari in 
Veldhoven op het programma. Aan 
de afgelopen wedstrijd hebben na-
mens Argo 47 zwemmers deelge-
nomen. Tijdens deze wedstrijd is er 
6 keer een 1e plaats, 4 keer een 2e 
plaats en 6 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 80 persoon-
lijke records gezwommen. Verder is 
er een clubrecord gezwommen door 

Roxanne Linders op de 200m vrije 
slag die zij aflegde in 2.17.16. 
Pascal van Bakel zwom op de 100m 
vrije slag een tijd van 0.57.94, hier-
mee zwom hij voor het eerst op 
deze afstand onder de magische 
tijd van 1 minuut. Komende zondag 
nemen de zwemmers van de Recre-
atieven deel aan de 2e Meerkamp 
die gehouden wordt in het Golfbad 
in Oss. Aanvang 14.00 uur.

Waterpolodames Argo afgedroogd
Het is duidelijk dat de waterpolo-
dames van Argo wat aan de lichte 
kant zijn voor de bondscompe-
titie. Hierbij kan geconstateerd 
worden dat wisselvalligheid bin-
nen het team aan de orde is. Werd 
er vorige week nog een prachtige 
wedstrijd gespeeld tegen kop-
loper ENC Arnhem, afgelopen 
weekend gingen volledig onderuit 
tegen middenmoter Wiekslag uit 
Papendrecht. 

En onderaan de streep staat nog 
altijd een hatelijke 0 punten uit 
6 wedstrijden. Het werd al vrij 

snel duidelijk dat Wiekslag met 
3 punten het bad uit wilde klim-
men, vooral ook omdat deze ploeg 
meestal onderaan in de bondscom-
petitie eindigt. Voor hen was het 
dus echt zaak om te winnen, een 
mooie stap om handhaving in de 
bond te realiseren. Door een goe-
de fysieke pressie wisten zij Argo 
onder druk te zetten, waardoor 
er veel fouten gemaakt werden 
door de dames van Argo. Resul-
taat hiervan was dat de Wiekslag 
veelvuldig met een overtal situ-
atie bij doel van Argo aankwa-
men en scoren relatief eenvoudig 

werd. Daarnaast had Wiekslag 
een aantal topschutters in het 
team zitten, de mooiste afstands-
schoten werden afgevuurd op de 
keepsters Marleen vd Wijdeven 
en Yvonne vd Vorstenbosch. De 
schoten waren zo zuiver, dat ook 
zij daar niet tegenop gewassen 
waren. De einduitslag van 6-15 
was niet geflatteerd, en geeft aan 
dat Argo een zeer matige wedstrijd 
gespeeld heeft. Doelpunten van 
Argo werden gemaakt door Linda 
de Brouwer, Renske vd Burgt, Ani-
ta vd Heijden, Josine Raaijmakers 
en Liesbeth van der Korst (2x)

waterpolo

Odisco 1 en Tovido 1 delen de 
punten
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Afgelopen zondag ging Odisco 1 
op weg naar Haaren om het daar 
op te nemen tegen Tovido 1 in de 
eerste wedstrijd van de binnen-
competitie. Voor de dames uit Ol-
land een bekende ploeg, waar al 
meerdere malen tegen gespeeld 
was. Die wedstrijden waren vaak 
vol strijd en spanning, maar To-
vido trokt tot nu toe altijd aan het 
langste eind.

Tovido opende de score met een 
afstandschot, maar Michelle van 
Heereveld liet zien dat ook te kun-
nen. Weer scoorde Tovido en een 
paar minuten voor rust kwam er 
pas een antwoord van Myrthe 
van Heereveld. Met een 2-2 stand 
gingen de dames rusten. Door de 
trainer van Odisco werd aan 'zijn 
dames' verteld dat ze niet met lege 
handen naar huis hoefden. Na rust 
was het wederom Tovido dat weer 

op voorsprong kwam, maar weer 
deed Odisco iets terug via Marlon 
van Heeswijk, 3-3. Tovido miste 
in de deze fase erg veel afstand-
schoten en ook Odisco had moeite 
om de kansen die het creëerde af 
te maken. Toch wist Marieke van 
Heeswijk er met een afstandschot 
voor te zorgen dat Odisco met 
4-3 aan de leiding kwam. Tovido 
scoorde nu twee keer achter el-
kaar, waardoor Odisco tegen een 
achterstand aan keek, 5-4. Lisa 
Wouters maakte deze achterstand 
weer ongedaan met een doorloop-
bal, 5-5. Anderhalve minuut voor 
tijd was het Floor van Heeswijk die 
met een raak schot de wedstrijd 
leek te beslissen, maar ook Tovido 
gooide van grote afstand nog een 
bal door de korf. De wedstrijd ein-
digde in 6-6. Doordat Tovido ver-
zuimde effectief te zijn en Odisco 
dit op de juiste moment wel was, 

konden de Ollandse dames blij 
zijn met punt dat ze mee naar huis 
mochten nemen. 

Kerstkaarten 
verkoop Odisco
Op donderdag  21 november 
gaan de junioren D en F van korf-
balvereniging Odisco kerstkaar-
ten verkopen in Olland. Ze ko-
men tussen 18.00 en 21.00 uur 
bij u aan de deur. Als u Odisco 
een warm hart toedraagt koop 
dan uw voorraad kerstkaarten 
van ons. Alvast hartelijk dank! 

Goede start zaalcompetitie voor 
KV Nijnsel 1
Afgelopen zondag startte KV Nijn-
sel 1 de zaalcompetitie thuis tegen 
De Eendracht. Een tegenstander 
die ze al vaker tegen zijn gekomen 
en waarbij winst niet vanzelfspre-
kend is. 

De wedstrijd begon goed voor Nijn-
sel.  Dankzij een goede start van de 
aanval werd er direct gescoord door 
Myrna Foolen en Sandra Verhagen. 
Na de vakwisseling wist ook de nieu-
we aanval kansen te creëren, na 10 
minuten was de stand 3-0 door een 
afstandsschot van Monique Merks. 
De Eendracht had hier een antwoord 
op en bracht de stand op 3-1. Maar 
de aanval van Nijnsel liet het daar 
niet bij zitten. In de 12e minuut was 
de stand 5-1. De verdediging van 
Nijnsel zwakte echter af. De Een-
dracht speelde tactisch en bracht de 
stand  op 5-4. Met nog 5 minuten op 
de klok wist Nijnsel nog twee keer te 
scoren, waardoor ze met een stand 
van 7-4 tevreden de rust in gingen. 
Deze wedstrijd moest Nijnsel winnen 
en zo ging het opnieuw vol strijdlust 
verder. Na rust scoorde De Eendracht 
eerst. Daarna zorgde Nijnsel voor een 
ruimere voorsprong door de stand 
op 9-5 te brengen. De wedstrijd was 
helemaal in handen van Nijnsel, al 
wist De Eendracht nog een paar keer 
te scoren. Aanvallend werkte Nijnsel 
goed samen, Anne Sijbers maakte dit 
geheel netjes af en bracht de stand 
op 13-7. De Eendracht maakte nog 
een doelpunt, maar Nijnsel was de-
gene die met een mooie 13-8 over-

winning het veld verliet. Doelpunten: 
Sandra Verhagen (5x), Myrna Foolen 
(2x), Anne Sijbers (2x), Monique 
Merks, Selly van Roosmalen, Nicole 
de Koning, Sanne van Roosmalen 
(1x). Zondag 17 november speelt 
KV Nijnsel 1 uit tegen Eendracht 1 
in Mook.
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MooiRooikrantDe 37
Nieuwe voorzitter voor v.v. Boskant
Op de Algemene Ledenvergadering 
van v.v. Boskant, afgelopen don-
derdag 7 november gehouden in de 
kantine van v.v. Boskant, is Ronald 
ter Haak met algemene stemmen ge-
kozen tot voorzitter van v.v. Boskant.

Hij vult daarmee een positie in bin-
nen het bestuur, die sinds het af-
treden van Wil van der Linden in 
oktober 2012, vacant was. Ronald 
is in het dagelijks leven eigenaar 
van Bo-Max, importeur van Klafs 
sauna’s en stoomcabines. We zijn 
erg blij dat Ronald deze functie 
binnen het bestuur heeft aanvaard 
en hebben er alle vertrouwen in 
dat zijn aanstelling, mede door z’n 

jarenlange ervaring in het bedrijfs-
leven, voor nieuwe impulsen zal 
zorgen binnen onze vereniging!

Bestuur v.v. Boskant

voetbal

Ollandia opnieuw naar Oss
Afgelopen zondag werden alle 
competitiewedstrijden afgelast, 
waarna er voor Ollandia 1 in  
Bakel nog een oefenwedstrijd te-
gen Bavos kon worden ingelast. 
Komende zondag staat er opnieuw 
een uitwedstrijd op het programma. 
Als het weer mee werkt moet Ol-
landia naar sportpark De Bergsche 
Hoeve bij de Slingenbergstraat 
14 in Oss, waar SV Ruwaard haar 
thuishonk heeft. Ruwaard is in 
1965 opgericht en speelde in 2011 
nog 3de klasse. Inmiddels zijn ze 

weer gezakt naar de 4de klasse en 
dus zondag tegenstander van Ol-
landia. Net als Ollandia heeft ook 
Ruwaard de punten hard nodig 
om enigzins aansluiting te houden 
met de middenmoot en daarom 
belooft het een spannende strijd te 
worden. Als er met volle overgave 
de strijd wordt aangegaan en het 
vizier goed staat afgesteld, dan zijn 
er ook zondag weer kansen op een 
goed resultaat, waarmee Ollandia 
dan hopelijk een gat kan slaan met 
de onderste teams. 

De 8-jarige Roel Kuijpers is zon-
dag 17 november a.s. “pupil van 
de wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Boskant 1 tegen NLC’03 1.

Roel zit in groep 5 van de Francis-
cusschool in Boskant. Hij vindt op 
school de vakken gym en taal het 
leukst en is het beste in hardlopen. 
Dit komt dan ook wel heel goed van 
pas bij het voetballen want rennen 
tijdens de wedstrijd doet hij heel fa-
natiek en hij houdt de tegenstander 
met gemak bij.
Op het veld staat Roel rechts achter. 
Op deze plek komt hij tot de bes-
te prestaties. Roel kijkt graag naar 
zijn grote voorbeelden Ronaldo en 
Messi omdat zij volgens hem hele 
goede voetbalspelers zijn. Tijdens 
de training let hij goed op om de di-
verse trucjes goed te kunnen leren; 
het trucje van de schaar is toch wel 
het leukst. Door Roel wordt dan ook 
geen enkele training overgeslagen.

Roel heeft één zus Mirthe die ook 
bij hem op school zit. Naast voet-
ballen, speelt Roel ook graag met 
lego en is buitenspelen heel favoriet 
want dan kan hij ravotten met zijn 
vriendjes. Later wil Roel graag archi-
tect worden. Dit duurt gelukkig nog 
even zodat hij nog een aantal jaar-
tjes fanatiek kan voetballen bij de 
vereniging Boskant. Een hele leuke 
en leerzame middag voor jou, Roel 
zondag 17 november..!

Roel Kuijpers
vv. Boskant

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

VV Nijnsel / TVE Reclame haalt uit bij FC De Rakt

Rhode koploper na winst bij DAW
Na ‘de beste wedstrijd van het 
seizoen’ is Rhode alleen koplo-
per in de derde klasse. De ploeg 
van coach Theo van Lieshout 
zag DAW kort voor tijd nog ake-
lig dichtbij komen, maar wist de 
meer dan verdiende overwinning 
uiteindelijk wel over de streep te 
trekken. Nijnsel had geen kind 
aan FC De Rakt, maar zakte na 
rust wel ver terug. De wedstrijden 
van Ollandia en Boskant werden 
afgelast.

DAW – Rhode 2-3 (0-0)
Na een eerste periode die nog al-
tijd een plek in de nacompetitie 
kan opleveren, is Rhode ook het 
tweede bedrijf van de competitie 
erg goed begonnen. „We speel-
den de beste wedstrijd van het 
seizoen”, complimenteerde coach 
Theo van Lieshout zijn ploeg na 
afloop van de wedstrijd. Dat DAW 
in eigen huis aan de zegekar ge-
bonden werd, was na 85 minuten 
spelen dan ook meer dan terecht. 
Van Lieshout: „We maakten op de 

juiste momenten tempo, kwamen 
niet in gevaar met de counters van 
DAW. Het stond gewoon goed.” 
Wisselspelers Bas van Kuringen 
(met zijn eerste balcontact) en Mi-
chel Daniëls (met een lobje over 
de doelman) hadden kort na rust 
voor de 1- en 2-0 getekend, en 
via Paul Smeets was het ook nog 
3-0 geworden. Toch waren de vijf 
slotminuten de spannendste van 
de hele ontmoeting. De Schaijkse 
ploeg wist uit het niets twee keer 
te scoren, en kwam centimeters te 
kort voor de gelijkmaker. Dankzij 
de overwinning en het verlies van 
medekoploper Margriet gaat Rho-
de nu alleen aan de leiding in de 
derde klasse. 

VV Nijnsel / TVE Reclame – 
FC De Rakt 4-1 (3-1)
Het is een uitdrukking die op d’n 
Eimert vaak wordt gebezigd en 
die coach Theo Hageman tot zijn 
eigen genoegen ook zondag weer 
uit de kast mocht halen: „We wa-
ren een paar klassen beter.” Te-

gen FC De Rakt was Nijnsel dat 
45 minuten lang ook, getuige de 
drie doelpunten die Nick Dortmans 
(twee stuks) en Johan van der Pas 
voor rust wisten te maken. Vooral 
Van der Pas’ goal, een hard en 
geplaatst schot van twintig meter 
afstand, mocht er wezen. Het te-
gendoelpunt van de Udenaren kon 
de Nijnselse pret nauwelijks druk-
ken. Toch was er na rust genoeg 
om iedereen met een blauw-geel 
hart weer de stuipen op het lijf 
te jagen. Hageman: „FC De Rakt 
nam een toevlucht tot hoge ballen, 
en daarop gingen ook wij rom-
melig en onrustig spelen. Ik denk 
dat het nog steeds de jeugdigheid 
van de groep is, we zijn volop aan 
het leren.” De Rakt kon niet van 
de Nijselse terugval profiteren, en 
incasseerde zelfs nog een vierde 
tegengoal. Nijnsel staat nu, op drie 
wedstrijden voor het einde van de 
eerste seizoenshelft, drie punten 
los. „We liggen goed op schema”, 
noemt Hageman dat. Ook dat ho-
ren ze in Nijnsel graag.

Ook DVG zou kunstgras goed kunnen gebruiken
De uitwedstrijd van Boskant 1 
tegen DVG 1 heeft vanwege de 
vele regenval van de afgelopen 
dagen geen doorgang kunnen vin-
den. Het wordt tijd dat er ook in 
Liempde een kunstgrasveld komt.
Het is een rommeltje als je de uit-

slagen in de diverse klassen van de 
KNVB afdeling Zuid nakijkt. Door de 
vele regenbuien van de afgelopen 
periode is spelen op natuurgras op 
heel veel plaatsen onmogelijk. Voor-
deel dus voor die teams die wel over 
kunstgras beschikken. Tijd voor actie 

voor die gemeenten die de voorde-
len van kunstgras, ook op financieel 
vlak, niet in willen zien. Natuurlijk is 
het een flinke éénmalige investering, 
maar daarna zijn er veel voordelen.

Gerard van Zutphen gaat weg bij Ollandia

‘Nooit verwacht dat het zo goed zou gaan’

Ollandia moet op zoek naar een 
nieuwe trainer. Gerard van Zut-
phen, sinds 2011 coach bij de 
vierdeklasser, gaat er aan het 
eind van zijn derde seizoen mee 
stoppen. Onder Van Zutphens 
leiding promoveerde Ollandia 
naar de vierde klasse, waar het 
nu vecht voor lijfsbehoud. Drie 
jaar geleden wist de ploeg ter-
nauwernood in de vijfde klasse 
te blijven.

door Martijn Klerks

Van Zutphen had dan ook nooit 
verwacht dat zijn team zo’n 
stormachtige ontwikkeling door 
zou maken. „En de rek is er nog 
steeds niet uit. De ploeg heeft in 
een paar jaar tijd weer plezier in 
het voetballen gekregen, en kon 
in de vijfde klasse de tegenstan-
der de eigen wil opleggen en 
goed klemzetten, acties durven 
maken. De volgende stap is om 
dat een niveau hoger ook onder 
de knie te krijgen”, aldus de oe-
fenmeester.

Hoewel het hoogst onwaarschijn-
lijk was dat Van Zutphen een 
vierde seizoen zou krijgen, werd 
het toch nog even stil toen hij, af-
gelopen donderdag, het elftal van 
zijn vertrek op de hoogte stelde. 
„Het waren twee mooie jaren, 

en we hopen er nog een prach-
tig derde seizoen van te maken”, 
vermant aanvoerder Bart van de 
Tillaart zich. „Gerard heeft van 
ons, zonder opzichtige trucjes, 
een echt team gemaakt, door 
vanaf het eerste moment ieder-
een erbij te betrekken.”

Dat Van Zutphens derde seizoen 
ook zijn laatste zou zijn, was al 
vanaf september duidelijk, laat 
voorzitter Erik Huijbregts van Ol-
landia weten. „Voor ons is dat 
de maximale termijn voor welke 
coach dan ook, dat heeft niets 
met Gerard zelf te maken. Van het 
begin was het de perfecte match. 
Hij wist de jonge ploeg precies te 
motiveren, er een gretige vrien-
dengroep van te maken. Die jon-
gens gaan voor elkaar door het 
vuur, en dat compenseert soms 
andere dingen. De ploeg speelt 

echt vierdeklassewaardig”, aldus 
de preses.

‘Ollandia-gevoel’
Inmiddels is Ollandia druk op 
zoek naar een opvolger, die van 
de club een stabiele vierdeklasser 
moet maken. Huijbregts: „Deze 
week praat de technische com-
missie met de eerste kandidaten.” 
Wat de voorzitter betreft moet de 
nieuwe trainer bovenal een wit-
zwart hart hebben. „Hij moet zich 
thuis voelen bij deze kleine club, 
waar prestatie en gezelligheid 
hand in hand gaan.” Wat Van 
de Tillaart betreft is de nieuwe 
trainer niet te oud. „We hebben 
ook wel met ervaren coaches van 
doen gehad, maar jonge trainers 
hebben toch een andere kijk op 
voetbal”, aldus de captain. Uiter-
lijk half december moet de sollici-
tatieprocedure zijn afgerond.

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan heeft 
een gloednieuwe website en die willen we 

graag aan u laten zien!
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Door de groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt 
is het aantal diensten en specialisaties fors toegenomen. 
De nieuwe website geeft u een overzichtelijk beeld van 

de mogelijkheden die we u kunnen bieden. De website is nu ook 
goed te bekijken op tablet of smartphone.

Heeft u opmerkingen of wilt u meer informatie ontvangen 
over een bepaald onderwerp? 

Neem dan gerust contact op via telefoonnummer: 0413-471227.

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

Professionele zorg aan huis
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren: 
Alle wedstrijden afgelast.

Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-Avanti’31 A2    2-2
Ollandia B1-Mierlo Hout B3   5-2
Blauw Geel C5-Ollandia C1   afg.
Ollandia D1-Blauw Geel D7   b.n.o
Irene E1-Ollandia E1   4-4
Boekel Sport E6G-Ollandia E2    afg.
Ollandia F1-Brandevoort F7   afg.
Boxtel MF2-Ollandia MF1   10-0.
 
Programma senioren zo 17/11: 
Ruwaard 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Erp 4   11.00u
Ollandia 3-Erp 7   11.00u
Avanti’31 12-Ollandia 4   9.30u
Keldonk Vr 1-Ollandia Vr1   11.00u

Programma jeugd za 16/11:
WEC A2-Ollandia A1   13.15u
Rhode B3-Ollandia B1  v:13.15u
Ollandia C1-Gemert C4   13.00u
Boekel Sport D4G-Ollandia D1 v:10.30u
Ollandia E1-Erp E3   9.30u
Ollandia E2-Schijndel E8   10.30u
Bavos F2-Ollandia F1   v:8.15u
ODC MF5-Ollandia MF1  v:9.15u

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Oss’20 3-Boskant 2  0-1
Avesteijn 5-Boskant 3  6-3 
 
Uitslagen jeugd:
Alle wedstrijden afgelast

Programma senioren do 14/11:
Boskant 3-Avanti’31 4  19.30u.

Programma senioren zo 17/11:
Boskant 1-NLC’03 1  14.30u.
Boskant 2-Margriet 2  11.30u.
Boskant 3  vrij
Prinses Irene 5-Boskant 4  12.00u.
Avanti’31 7-Boskant 5  12.00u.
Boskant 6-Gemert 12  10.00u.
SCMH 6-Boskant 7  10.00u.
Boskant VR1-Festilent VR2  10.00u.

Programma jeugd za 16/11:
Boekel Sport B2–Boskant B1  v.13:30u.
Boskant C1–Irene C1  a.13:00u.
Schijndel C4–Boskant C2  v.12:15u.
Sparta ’25 D3–Boskant D1  v.10:30u.
Boskant E1–Handel E1  a.10:30u.
Boskant F1–Rhode F6  a.10:30u.

Rhode

Uitslagen senioren
DAW 1 - Rhode 1 2-3
Blauw Geel 15 – Rhode 8 3-0
Gemert VR2 - Rhode VR1 2-1

Uitslagen jeugd:
HVCH A1-Rhode A1  3-0 
Rhode A2-SCMH A2  afg.
Helmondia B1-Rhode B1 ?
Nijnsel/TVE Recl. B1-Rhode B2 3-1 
SCMH B1-Rhode B3  1-6 
Rhode B4-DVG B2  afg.
Rhode C1-OSS’20 C1  afg.
Rhode C2-Gemert C3  afg.
SCMH C1-Rhode C3G  3-2 
Erp C2-Rhode C4  afg.
Rhode D1G-Gemert D2  afg.
MVC D1G-Rhode D2 ?
MULO D3-Rhode D3  afg.
Avanti’31 D3-Rhode D4  0-6 
Rhode D5-Boerdonk D1G  afg.
RKPVV E1-Rhode E1  afg.
Rhode E2-VOW E1  afg.
Handel E1-Rhode E3  3-2 
Rhode E4G-RKPVV E2  afg.
VOW E3-Rhode E5  3-9 
Rhode E6-Venhorst E2  afg.
ASV’33 E3G-Rhode E7  afg.
Rhode E8-Erp E4  afg.
Rhode E9G-Erp E5  afg.
Rhode E9G-Erp E5  afg.
Rhode F1-Mierlo Hout F1  afg.
Rhode F2-Boekel Sport F1  afg.

Rhode F2-Boekel Sport F1  afg.
Boekel Sport F2-Rhode F3  afg.
Rhode F4-DVG F2  afg.
Rood Wit F4-Rhode F5G  afg.
Rhode F6-Gemert F5  afg.
Gemert F7-Rhode F7  3-5 
Rhode F8-Nijnsel F1  afg.
WEC F3G-Rhode F9G  6-1 
DVG F4-Rhode F10G  7-1 
Rhode MA1-NWC MA1  afg.
Rhode MC1-Festilent MC2  afg.
HVCH MD2-Rhode MD1  afg.

Programma senioren:
Rhode 1 -  Avanti’31 1 14:30
Rhode 2 -  HVCH 2 11:00
Heeswijk 3 -  Rhode 3 12:00
Rhode 4 -  Avesteyn 5 12:00
Nooit Gedacht 5 -  Rhode 5 11:30
Rhode 6 -  Venhorst 4 12:00
Boerdonk 3 -  Rhode 7 12:00
Rhode 8 -  Boerdonk 2 10:00
Blauw Geel 17 -  Rhode 9 10:00
Irene 3 -  Rhode 10 10:00
Rhode VR1 - Handel VR1 10:00
Veteranen – Blauw Geel A 16:30 u
FC Uden 4 – Rhode 4 19:00u 

Programma Jeugd za 16/11:
JVC A1-Rhode A1  15:30u
UDI’19 A4-Rhode A2  14:45u
Rhode B1-HVCH B1  14:30u
Rhode B2-Blauw Geel B3  14:30u
Rhode B3-Ollandia B1  14:30u
Boerdonk B1G-Rhode B4  14:30u
MULO C1-Rhode C1  13:00u
Rood Wit’62 C3-Rhode C2  14:45u
Rhode C3G-Blauw Geel C5  13:00u
Rhode C4-Sparta’25 C4G  13:00u
Rhode C5-Erp C4  13:00u
WEC D1G-Rhode D1G  11:15u
Rhode D2-Irene D1  11:30u
Rhode D3-WEC D2  11:30u
Rhode D4-WEC D3G  11:30u
Irene D2-Rhode D5  11:30u
Rhode E1-Blauw Geel E2  9:15u
Blauw Geel E3-Rhode E2  9:15u
Rhode E3-Gemert E4  9:15u
Blauw Geel E7-Rhode E4G  9:15u
Rhode E5-Blauw Geel E8  9:15u
Blauw Geel E10-Rhode E6  9:15u
Rhode E7-Gemert E9  9:15u
MULO E8-Rhode E8  10:00u
Handel E3-Rhode E9G  11:15u
Blauw Geel F1-Rhode F1  10:15u
Gemert F2-Rhode F2  10:30u
Rhode F3-Gemert F3  10:30u
Sparta’25 F5-Rhode F4  10:30u
Rhode F5G-Stiphout F3  10:30u
Boskant F1-Rhode F6  10:30u
Rhode F7-Sparta’25 F4G  10:30u
Brandevoort F10-Rhode F8  10:00u
Rhode F9G-Brandevoort F12  10:30u
Rhode F10G-Blauw Geel F10  10:30u
Boekel MA1-Rhode MA1  14:45u
VOW MC1-Rhode MC1  13:00u
Rhode MD1-WEC MD1  10:15u
Mini-pupillen-onderling  10:00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE Recl. 1 - FC de Rakt 1      4-1
Prinses Irene 3 - Nijnsel/TVE Recl. 2 afg.
Nijnsel/TVE Recl. 3 - Milheze 2 1-0
ELI 5 - Nijnsel/TVE Recl. 4 afg.
Nijnsel/TVE Recl. 5 - Boskant 6 afg.
Nijnsel/TVE Recl. 6 - Blauw Geel 18 afg.
Nijnsel/TVE Recl. VR1 - RKVVO VR1 afg.
Handel VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR2 afg.
Boerdonk VR1 - Nijnsel/TVE Recl. VR3 afg.

Uitslagen jeugd:
Mierlo Hout A2- Nijnsel/TVE Recl. A1    afg
Nijnsel/TVE Recl. B1-Rhode B2                  3-1
Irene C1 - Nijnsel/TVE Recl. C1    0-0
Nijnsel/TVE Recl. C2 - Avanti’31 C4G  4-2
Nijnsel/TVE Recl. D1 - Venhorst D2G     5-2
Sparta’25 E4 - Nijnsel/TVE Recl. E1    8-2
Schijndel E7 - Nijnsel/TVE Recl. E2  15-2
Rhode F8 - Nijnsel/TVE Recl. F1    afg
Nijnsel/TVE Recl. F2 - Keldonk F2  6-2
Heeswijk MD1 - Nijnsel/TVE MD  2-1

Programma senioren zo 17/11:
WHV 1 - Nijnsel/TVE Recl. 1 14:30u
Nijnsel/TVE Recl. 2 - Heeswijk 2 12:00u
Mariahout 3 - Nijnsel/TVE Recl. 3 11:30u
Nijnsel/TVE Recl. 4 - Gemert 10 12:00u

DVG 7 - Nijnsel/TVE Recl. 5 10:00u
Gemert 13 - Nijnsel/TVE Recl. 6 10:00u
Wilhelmina VR1 - Nijnsel/TVE VR1  10:30u
Nijnsel/TVE VR3 - de Rakt VR1 10:00u

Programma jeugd za 16/11:
Nijnsel/TVE A1 - Blauw Geel A3 14:30u
Venhorst B1 - Nijnsel/TVE B1 14:30u
Nijnsel/TVE C1 - Mariahout C1 13:00u
Boekel C4 - Nijnsel/TVE Recl. C2 13:00u
Erp D3- Nijnsel/TVE Recl. D1 12:15u
ASV’33 E2G - Nijnsel/TVE Recl. E1 10:30u
Nijnsel/TVE E2G - Sparta’25 E5G 10:00u
Nijnsel/TVE F1 - Helmondia F3 10:00u
Mierlo Hout F7 - Nijnsel/TVE F2 9:30u
Nijnsel/TVE MD1 - SCMH MD1 11:30u

bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 7/11:
A-lijn : 1. Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 62,15 2. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 61,11 (3)  
Nancy Lathouwers & Anni Oppers-van 
Boxtel  55,21 (3) Hetty 
van Geffen & Lieke Pieters 55,21
B-lijn: 1. Marijn van de Akker & Evert 
Vugs 63,54 2. Willem Pieters & Rien 
Voets 57,81 3. Hermien Botter & Dick 
Botter 55,73 4. Marcel Janse & Willy 
Swinkels 54,17  
C-lijn: 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
68,33 2. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 
53,33 3. Jannie Boxtel van & Bets Ver-
santvoort 51,39 4.  Miny 
Deckers & Riny van Uffelen 50,69

Eindstand cyclus 2:
A-lijn 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 56,55 2. Theo Janssen & Robert 
Janssen 55,05 3. Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 55,03  4. Irm-
gard Etman & Willem de Roo 54,20 B-lijn 
1. Willem Pieters & Rien Voets 54,73 2. 
Marijn van de Akker & Evert Vugs 54,54 
3. Will Schilder & Tino Hillenaar 54,25 4. 
Maria Broeke & Lin de la Parra 53,70 C-
lijn 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 56,70 
2. Bep Machielsen & Joost van Heertum 
55,04 3. Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 54,15 4. Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk 53,14

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 7/11:
A-lijn: 1. Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 
64.58; 2. Riet & Cees v. Hout 64.57; 3. 
Harrie & Jan v. Erp 61.73; 4. Piet & Toon 
v. Schaijk 60.52.
B-lijn: 1. Jet v.d Meerakker & Ad v.d. 
Brand 65.00; 2. Thea v.d. Heijden & Hans 
v. Hoof 58.33; 3. Gerda & Berts Schel-
lekens 54.58; 4. An v. Erp & Leny v. Rooij 
53.75.

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 6/11:
1 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
64,58 % 2,3 en 4 Dms M.v.Schijndel- 
B.v.d.Laar, Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
en Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
63,54 %.
 
Bridgeclub De Neul

Uitslag herfstdrive 9/11:
Lijn A: 1.  Gerard en Loes van de Mee-
rendonk 63.75; 2. Marietje Koolen en 
Harrie Hutschemaekers 58.33; 3. Tonnie 
en Ton van Acht 55.00; 4. Ria van Zon 
en Mia Poels 54.58; 5. Harrie en Jan van 
Erp 52.50.
B-lijn: 1. Tiny Dekkers en Jan Langenhuij-
sen 61.11; 2. Ko en Mieke Rijnen 55.90; 
3. Nelly van Zon en Rietje Donker 55.56; 
4. Toon en Sjane van der Vleuten 54.17; 
5. Jos Jansen en Mies Stroeken 52.43.
C-lijn: 1. Riki de Poorter en Nel Diele-
mans 62.38; 2. Bert Schellekens en Ans 
van de Laar
58.96; 3. Riky van de Schoot en Ans van 
Bakel 57.26; 4. Jan en Betsie van Gerwen 
55.86; 5. Stephan van de Wiel en Ria 
Jongepier 54.94.
Voor alle uitslagen en foto’s: www.bcde-

neul.nl

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 5/11
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 65,83 
% 2. Toon & Marietje v.Schaijk 61,67 
% 3.Mien Verhoeven & Corry Kastelijn 
55,83 % 4.Hilly v.Bosbeek & Ria Swin-
kels 53,75 % B-lijn: 1.Adriaan v.d.Tillart 
& Jack Sebrechts 62,08 %  2. Noud & 
Toos v.Zutven 60,83 % 3.Clasien Nolle & 
Trudy Smulders56,25 % 4. Hein & Jo de 
Wit 55,00 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 8/11
A-lijn: 1.Wim & Tiny v.Lieshout 61,11 % 
2.Piet Thijssens & Riek Rijkers 60,42 % 
3.Mien Verhoeven & Mien Vissers 56,60 
% 4.Jan Langenhuijzen & Piet Strik 54,51 
% B-lijn: 1.Ad & Riet Koevoets 60,42 
% 2.Bert & Anneke v.Helvoirt 60,42 % 
3.Harry & Marietje v.d.Wijgert 59,52 % 
4.Harry & Rina v.Berlo 57,74 %.

BC ’t Koffertje

Uitslag 11/11 en eindstand ronde 2
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo van 
Geffen 58,33; 2 Ad van de Laar & Elvira 
Thijssen en Cees Laas & Sjef van Rooij 
57,08.
B-lijn: 1 Bep Machielsen & Heleen Voets 
69,44; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 64,93; 
3 Jan Verbunt & Christ Verhoeven 64,58 
C-lijn: 1 Betty van Doeland & Oth van 
Doeland 57,97; 2 Maria Bloem & Ria 
Goosens 53,68; 3 Wil Merkelbach & 
Jeanne Swinkels. Eindstand 2de ronde A-
lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 57,57; 2 
Ad van Helvoort & Jan van Lanen 53,72; 
3 Lieke Pieters & Jos van Rijbroek 53,57; 
B-lijn: 1 Jan van Rooij & Piet Voss 59,97; 
2 Bep Machielsen & Heleen Voets 56,96; 
3 Corry & Jos van der Hamsvoort 55,96 
C-lijn: 1 Wil Merkelbach & Jeanne Swin-
kels 53,73; 2 Bets van der Ven & Rietje 
Vianen 53,25; 3 Jan van der Velden & 
Riet Verstappen 53,15

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 1/11:
Klerkx Hoveniers – 
Schildersbedrijf Harks 7-4
de Beleving – 
Krans Hoveniers 1-2
’t Straotje/Lvdb Inst. – 
Raaijmakers/der Kinderen 3-3
Dorpsherberg/van Driel – 
Wetering Boys 3-3
van Ouds – Woonwinkel  1-7

Programma vrij 15/11:
Dorpsherberg/van Driel – 
twinscooking 19:30u
de Beleving – 
Gerits/vd Warenburg 20.15u
Klerkx Hoveniers – 
Raaijmakers/der Kinderen 21.00u
HNM-Finance – Rewi/van Acht 21.45u
Maandag 18/11:
Afisca– Royal Queen Seeds 21.00u
’t Straotje/Lvdb Inst. – 
Schildersbedr. Harks 21.45u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen
Oranje Wit 1-KV Rooi 1  9-9
Be Quick 4-KV Rooi 2  8-9
Altior A1-KV Rooi A1  6-8
Altior A2-KV Rooi A2  12-2
Prinses Irene B1-KV Rooi B1  12-6
Tovido C1-KV Rooi C1  1-5
De Korfrakkers C2-KV Rooi C2  13-1
KV Rooi D1-Swift D1  2-13
Corridor D1-KV Rooi D2  6-0 
Rosolo E2-KV Rooi E1  0-11
Corridor E1-KV Rooi E2  6-1
De Korfrakkers F4-KV Rooi F1  1-5

Programma woe 13/11:
KV Rooi MW1-SCMH MW 1  a. 20.35u. 
KV Rooi MW2-EDN’56 MW1  a. 20.00u. 
Kangeroe MW1-KV Rooi MW 3  a. 21.00u.

Programma za 16/11:
KV Rooi A1-SCMH A1  a. 17.15u. 
KV Rooi A2-Korloo A1  a. 16.00u. 
KV Rooi B1-Oranje Wit B1  a. 15.00u. 
KV Rooi C1-Flamingo’s C1  a. 14.00u. 
KV Rooi C2-Corridor C1  a. 13.00u. 
DDW D1-KV Rooi D1  v. 07.45u. 
KV Rooi E1-SDO’99 E1  a. 12.00u. 
KV Rooi E2-Spoord. Girls E2  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-Avanti F1  a. 10.00u.

Programma zo 17/11:
KV Rooi 1-De Horst 1  a. 11.15u. 
KV Rooi 2-Miko’76  a. 10.00u.

KV Odisco

Uitslagen:
Spoordonk C2 - Odisco C1    3 - 3
Odisco F1 - Tovido F1                  0 - 3
Tovido 1 - Odisco 1                    6 - 6
Emos 4 - Odisco 2                   11 - 9

Programma za 16/11:
Odisco C1 - Nijnsel C1    18:30u
Odisco D1 - MKV D1     13:00u
BMC F1 - Odisco F1                  9:00u
Zo 17/11:
Odisco 1 - ELKV/FLYNTH 1  11:15u
Odisco 2 - Prinses Irene 3        10:00u
Woe 20/11:
Odisco MW 1 - Rooi MW 1    20:00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Eendracht 1  13-5
NeCa MW2-Nijnsel MW2  15-7
Nijnsel A1-Stormvogels (L) A1  8-6
Nijnsel B1-DOS (A) B2  5-6
Nijnsel C1-Klimop (A) C2  1-7
Nijnsel E1-Winty E1  3-1

Programma woe 13/11:
Nijnsel MW1-Odisco MW1  a.20.30u. 
DDW MW2-Nijnsel MW2  v.20.15u. 
Za 16/11: 
Flash A1-Nijnsel A1  v.10.30u. 
Flash B1-Nijnsel B1  v.9.30u. 
Odisco C1-Nijnsel C1  a.18.00u. 
OVC ’63 E2-Nijnsel E1  v.9.00u. 
Zo 17/11: 
Eendracht (M) 1-Nijnsel 1  v.12.00u. 

waterpolo

Argo

Uitslagen: 
De Treffers - C1 7-3
DBD - D1 10-7
Dames 1 – Wiekslag 6-15
E1 - Zeester-Meerval 9-4
PSV - E2 6-6
Spio - Heren 1 12-7
Nayade Classic - Heren 2 3-22

Programma Zaterdag:
D1 - Arethusa, in Z.I.B  15.30u 
PSV - E1, in De Tongelreep   15.30u
Njord - E2, in Den Ekkerman  16.15u 
C1 - De Vennen, in Z.I.B 16.15u  
Heren 2 - SWNZ (SG), in Z.I.B 17.00u  
Heren 1 - Hellas-Glana, in Z.I.B 17.45u  
Zondag:
ZPB H&L - Dames 1, Inge de Bruijn 
bad 17.45u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers”  
  
Olland 1 - Grefrath 1 (D) 5 - 0
Olland 2 - Liempde 1 3 - 2
Olland 3 - Loosbroek 2 3 - 2
Loosbroek 3 - Olland 4 2 - 3
 
Programma do 14/11:   
Schijndel 1 - Olland 3 20.00u
Za 16/11:
Helden  5 - Olland 1 20.00u
Ma 18/11:
Olland 4 - Olland 2 20.00u
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Uitslagen
Woe 20/11:
Hoogeloon 5 - Olland 5 20.00u

hardlopen

Molenvencross Helmond, 
11 november 

 
Meisjes JB 
7. Sanne van Lieshout 02.900 m 
  13.59
Meisje PA 
1. Veerle van Erp 01.400 m 
   5.28

Valkenloop Valkenswaard 
10 november 
 
Mannen Trim 
10. Luc  Minderhoud 07.100 m 
  34.59
13. Edward van Acht 12.500 m 
  55.27
28. Pierre  Lardenois 12.500 m 

  59.01
162. Peter  Hellings 12.500 m 
1.23.58
Mannen 35 
22. Jeffrey van Hout 21.097 m 
1.27.23
68. Gert-Jan van Thienen 21.097 m 
1.38.50
70. Bart van de Sande 21.097 m 
1.39.38
Mannen 45 
26. Eric van den Oetelaar 21.097 m 
1.30.30
70. Tonny van Boekel 21.097 m 
1.40.41
85. Pieter  Jansen 21.097 m 
1.42.25
Mannen 55 
13. Henry  Wijffelaars 21.097 m 
1.34.23
43. Jos van Uden 21.097 m 
1.48.16
68. Henk  Heijmans 21.097 m 
1.59.26
Vrouwen 35 
13. Pam van den Hurk 07.100 m 
  37.55
Vrouwen Trim 
5. Rikie  Huyberts 12.500 m 
1.03.01
23. Ingrid  Jansen 21.097 m 
1.52.20

Duvelscross Lieshout, 
3 november 
 
Mannen Trim 
7. Jorrit  Dekkers 08.000 m 
  34.22
29. Ge de Louw 08.000 m 
  57.31

Najaarscross Bladel, 
3 november  

 
Meisjes PA  
3. Veerle van Erp 01.000 m 
   4.08 
26. Emma van Oijen 01.000 m 
   5.15 
27. Veerle  Mijsberg 01.000 m 
   5.26 
Jongens JD  
9. Tim  Brouwers 01.870 m 
   8.18 
10. Guus van Kessel 01.870 m 
   8.26 
11. Bram van der Heijden 01.870 m 
   8.47 
Jongens JC  
9. Steven van Ep 02.850 m 
  12.33 
Meisjes JB 02.850 m
3. Sanne van Lieshout   13.01 
7. Simone van Wieringen 02.850 m 
  13.58 
Mannen korte cross 
10. Marco  Verbeek 02.850 m 
  10.51 
12. Wiebe  Temmink 02.850 m 
  11.00 
14. Marc van Lieshout 02.850 m 
  11.06 
Vrouwen 45  
7. Rikie  Huyberts 04.620 m 
  25.44 
Mannen 45  
15. Eric van den Oetelaar 06.865 m 
  29.04 
31. Henry  Wijffelaars 06.865 m 
  32.31 
35. Pierre  Lardenois 06.865 m 
  33.48 
40. Jos van Uden 06.865 m 
  36.16 
41. Peter  Hellings 06.865 m 
  43.40  

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Zoekt u een nieuwe 
tussenpersoon 

bij u in de buurt?
Wij zijn een ervaren, dynamisch en onafhankelijk
assurantie- en financieel kantoor, dat zich heeft 
gespecialiseerd in het geven van totaaladvies,

zowel voor particulieren als bedrijven.

Wij bieden u een onafhankelijk, 
vrijblijvend en deskundig advies.

Neem eens contact op voor een
kosteloos adviesgesprek.

paardensport

Goede resultaten Sidney Renders
Het was zeker een goed weekend 
voor Sidney Renders van de Vres-
selse Ruiters Met haar twee po-
ny's wist ze goed te scoren voor 
een fel begeerde startplaats voor 
de kampioenschappen in februari.

De wedstrijd van de Nijnselse Rui-
ters is zoals altijd goed verzorgd en 
goed georganiseerd. Het parcours 
was moeilijk maar te doen en als 
je je pony's in vorm hebt lukt het 
helemaal goed.
Sidney had een nette foutloze rit 
achter de rug, en dan is de bar-

rage echt een ding voor haar pony 
Silver. Een zeer snelle rit die maar 
door één combinatie werd verbe-
terd dus een welverdiende tweede 
prijs. Met Moerputtens Colinda 
ging dat anders, daar was het de 
CB - stijlrubriek die in de barrage 
werd beslist. Ook hier was er voor 
Sidney een tweede plaats. 
In het DM was het Veerle van de 
Pasch die de club eer hoog hield 
voor de Vresselse Ruiters en met 
Orchids' Highlands Surprice na de 
barrage een 5e plaats mocht no-
teren.

Inge Heesakkers start Cora 
succesvol in de klasse L1
Nadat Inge Heesakkers afgelopen 
seizoen al Nederlands kampioen 
Friese paarden in de klasse B wist 
te worden, is ze een nieuwe uitda-
ging aan gegaan. Ze startte haar 

paard Cora voor het eerst in de 
klasse L1 en wist direct met mooie 
punten van de jury een 5e prijs 
mee naar huis te nemen.

hockey MHC dames 1 wint in wedstrijd 
met twee gezichten

De shirts zijn altijd doorweekt, 
enerzijds door de stevige regen-
buien die Rooi dames 1 de afge-
lopen weken tijdens trainingen 
moest doorstaan, anderzijds door 
de geleverde inspanning. Vele 
zweetdruppeltjes glijden via de 
neus van de twee bijna identieke 
gezichten. De tweeling Vera en 
Kyra Schellekens wordt volgende 
maand pas twintig jaar, maar is 
nu al van grote waarde voor Rooi 

dames 1. Dat bewezen ze afgelo-
pen zondag maar weer eens in de 
wedstrijd tegen Basko in 
Veldhoven. Een wedstrijd die ook 
twee gezichten had. 

Rooi had in de eerste helft moeite 
met het onder druk zetten van 
Basko, maar schakelde na rust een 
tandje bij waardoor Basko werd 
overlopen. Kyra werd benoemd tot 
Woman of the Match. Met Vera 

en Kyra in de basis begon Rooi 
wat onwennig aan de wedstrijd.  
Na een kwartier spelen kwamen 
ze dan ook op achterstand. Vlak 
voor rust maakte Rooi gelijk via 
een mooie strafcorner van Lisa van 
de Ven, die vandaag opnieuw een 
sterke wedstrijd in het centrum 
van de verdediging speelde. 
Na een stevig gesprek in de kleedka-
mer schoot Rooi de tweede helft uit 
de startblokken. Deze keer met Loes 
van der Heijden in de gelederen, 
die vanwege een rugblessure alleen 
in de twee helft in actie kwam. Via 
een sterke actie van Corinne van 
Uden was het Annelous Oerbekke 
die Rooi op voorsprong bracht. 
Niet veel later maakte Loes van 
der Heijden een schitterende rush 
de cirkel in en wist de bal over de 
uitkomende keeper te spelen. Voor 
goal stonden Annelous Oerbekke 
en Lin Schakenraad al klaar om de 
bal binnen te werken. Rooi gaf in 
de tweede helft de controle over 
de wedstrijd geen minuut meer uit 
handen. Via een aanval waarbij 
de in zeer goede vorm stekende 
Pleun de Leijer betrokken was, kon 
Lin Schakenraad uiteindelijk 4-1 
op het scorebord zetten. Volgende 
week spelen de dames thuis tegen 
Heeze. 

jeu de boules

Teams Cloeck & Moedigh spelen 
competitiewedstrijden
In de NJBB afdelingscompetitie 
moest in de hoofdklasse C&M 1 
uit spelen tegen VOP Udenhout 
1. Ze verloren deze wedstrijd met 
3-6 en werden hierdoor de hek-
kensluiter in de hoofdklasse. 

Beter verging het C&M 2 welke 
in dezelfde hoofdklasse hun uit-
wedstrijd tegen PV Tilburg 2 met 
liefst 8-1 won en daarmee nu de 
koppositie in de hoofdklasse in-
nemen. De tripletten Marco v 
Wanrooij/Joris v Liempd/Igor vd 
Loo en Angela Gerritsen/Frans 
vd Velden/Jan v Erp wisten deze 
avond alle  partijen te winnen. In 

de 1e klasse speelde C&M 3 een 
thuiswedstrijd tegen PV Tilburg 4 
maar wist het thuisvoordeel niet 
in winst om te zetten. Ze verloren 
met 3-6 en kwam hiermee op de 
onderste plaats in de 1e klasse. De 
teams C&M 4 en C&M 5 moesten 
in een onderling treffen uitmaken 
wie de koppositie in de 1e klasse 
ging opeisen. Dit werd C&M 5 
die deze wedstrijd won met 7-2. 
Het triplet Harrie v Genugten/
Nellie Hendriks/Albert v Schijndel 
wonnen alle 3 hun partijen deze 
avond. C&M 5 staat nu aan kop 
en C&M 4 op de derde plaats in de 
1e klasse.

MHC Rooi H1 wint met 6-4
Na het gelijkspel van vorige week 
tegen Waalwijk moest Rooi deze 
week op bezoek bij Uden. Uden is 
afgelopen jaar gepromoveerd naar 
de tweede klasse en staat daar  nu 
in de middenmoot.

Ondanks dat Rooi H1 wat zwak-
jes aan de wedstrijd begon, was 
het toch Rooi die de score opende. 
Martijn van Hemert wist in de 9e, 
21e en 24e minuut te scoren, daar-
mee maakte hij al een loepzuivere 

hattrick vroeg in de wedstrijd. Vijf 
minuten voor rust maakte Uden 
de 3-1, de wedstrijd was nog niet 
gespeeld.

Na een mooie actie van Rooise 
kant scoorde Matthijs van Roes-
sel in de 43e minuut de 4-1. Al 
snel daarna scoorde Uden de 4-2 
uit de strafcorner, ook de Rooise 
strafcorner van Piet van Eijdhoven 
was effectief, het werd dus al snel 
daarna 5-3 voor Rooi. In de 64e 

minuut werd door beide ploegen 
gescoord. Eerst was het Jorn van 
het Hof die de 6-3 maakte. Helaas 
werd al snel daarna de 6-4 ge-
scoord. 
Rooi ging met 3 punten naar huis 
en verstevigde hun tweede plaats 
op de ranglijst. Rooi H1 staat nu 
nog maar één punt verwijderd van 
koploper Gemert.
Volgende week moet Rooi uit te-
gen Geldrop.  
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Programma-informatie

Een speciaal team maakt van actuele 
onderwerpen korte filmimpressies. 
Deze worden na opname zo snel 
mogelijk uitgezonden. Vanaf 16 no-
vember worden alle programma’s op 
elk heel uur voorafgegaan door deze 
korte nieuwsflitsen.

Het feest van Sinterklaas
TV Meierij volgt de avonturen van 
twee pieten die de opdracht van Sin-
terklaas hebben gekregen om zijn 
komst naar Sint-Oedenrode perfect 
voor te bereiden. 
Maar of hen dat lukt?? 

Elke dag van 11 tot en met 15 no-
vember een nieuwe aflevering.
Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 
22:00 uur

Rondje Rooi 
Vanaf 14 november weer een “vers” 
Rondje Rooi met (onder voorbe-
houd) :
Kind – Ouder toernooi tennis - The 
voice of “Van Ouds” - Roemrijk 
Rooi; opvoering Rooise Revue - Ed 
Steenbakkers neemt afscheid als pre-
sident van Papgat - Ondernemers op 
bezoek bij Bakkerij Bekkers - Speel-o-
theek 20 jaar in Rooi - 
Lustrumviering Roois Cultureel Erf-
goed - Weerbaarheidstraining voor 
vrouwen in Damiaancentrum - Vo-
geltentoonstelling Vogelvreugd - 
Onthulling prins en jeugdprins Pap-
gat - Uitreiking cheque aan Stichting 
Jeugdcarnaval

Rondje Rooi wordt uitgezonden op 
de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken ver-
nieuwd.

Herfstfilm
Vanaf 16 november toont TV Mei-
erij gedurende 1 week een film met 
prachtige herfstbeelden uit onze ei-
gen omgeving. 
Uitzendtijden: 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 
22:00 uur

Open Deuren
Met het programma Open Deuren 
geeft de Lokale Omroep Schijndel 
(LOS) de kijkers een blik achter de 
schermen bij bedrijven of particulie-
ren. Dankzij de goede samenwerking 
met LOS kunnen we dit meebeleven. 
Vanaf 16 november gaan we op be-
zoek bij Seth Gaaikema, die in Schijn-
del woont. De aflevering wordt ge-
durende 1 week uitgezonden om:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur.

 

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk 

25 oktober - 12 december
Foto-expositie 
Hans Vervloed

Bibliotheek 

27 oktober - 22 december
Tentoonstelling 

Wil Agema-Kersten
Mariendael 

2 november 2013 - 1 februari 2014
Persoonlijke en Intuïtieve 

Ontwikkeling
Hongerstraat 14

13 - 14 november 
Jongerenevent 

Klaar voor je toekomst

14 november 
Lezing: De bril van Bomans

Bibliotheek 

14 november 
Dag van Respect

Mariendael 

14 november 
Onderonsje: vilten
Damiaancentrum 

15 - 16 november 
UNICEF infokraam

Jumbo 

15 november 
Bloedsuikertestdag

Apotheek Dommelrode 

 15 november 
Optreden van ’t Akkoordje

Odendael 

16 november 
Stoplichtfeest “

speciaal voor vrijgezellige mensen”
Café Van Ouds 

16 november 
WC Experience

Oud Nijnsel 

16 november 
Terug van Weggeweest: 
Dansen op de Heuvel

OJC de Werf 

16 november
11-bal Duitse avond

Café Oud Rooij 

17 november 
Intocht Sinterklaas

Sint-Oedenrode 

17 november 
Olat wandeltocht

camping de Kienehoef 

17 november 
TV-Mis

Martinuskerk 

17 november 
Rikken en jokeren

Dorpsherberg 

18 - 19 november 
Boekenbeurs

Basisschool Nijnsel 

19 november 
Lezing: “Feiten in 

Oda’s levensverhaal”
De Gouden Leeuw

20 november 
Roois Biergilde
café van Ouds 

22 - 24 november 
26e Rooise Klompenklets

De Beurs 

23 november
Rocking Daddy

De Ossekop

24 november 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Kasteel Henkenshage 

24 november 
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef 

24 november 
Koopzondag

Sint-Oedenrode 

24 november 
Vlagheidecross

Camping Het Goede Leven

 24 november 
Zwarte Pieten op de kinderboerderij

Kinderboerderij

 24 november 
Capella Monteverde 

o.l.v. Reinier Wakelkamp
Martinuskerk 

25 november 
Van de Ven Academy - 

Creatieve sessie
Jan Tinbergenstraat 4 

28 november 
Film: Argo
Mariendael 

29 november 
HillStreet House MR. Polska

De Beurs 

29 november
Avond van het Nederlandse Lied

De Ossekop 

30 november 
Live de band “Third Half”

Café Van Ouds 

30 november
Blue 7

De Ossekop

30 november 
Oceandrum Workshop 

maak je eigen drum
Leef & Vind 
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