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Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

€ 299.500,- V.O.N.VAN € 343.000,- NU VOOR:
AANBOD GELDIG TOT 31-12-2011 LIESHOUTSEWEG 29B • NIJNSEL

Verkoopinformatie: Van den Berg Makelaardij (0413) 47 29 83 • www.delageweidenijnsel.nl

EINDEJAARSKNALLER GRIJP NU JE KANS!

De zon scheen prachtig door de 
straten van Sint-Oedenrode. De 
geur van hamburgers, gegrilde kip 
en vers gebakken friet zocht zich 
een weg door het massaal opgeko-
men publiek. “Lekkere suikerpin-
da’s!”, riep een marktkoopman. 
Een dame bij een kledingkraampje 
iets verderop twijfelde even, maar 
nadat ze haar kind snel een muts-
je opzette, snelde ze zich richting 
stroopwafelkraam. Daar kon ze 
netjes aansluiten in de rij…

Dit soort taferelen bepaalde afgelopen 
zondag het beeld op de winterbrade-
rie. Niet bij alle marktkramen, maar 
bij sommige was het dusdanig druk 
dat een rij niet achterwege kon blij-
ven. Tot vreugde van het winkelend 
publiek was er redelijk wat diversiteit 
in aanbod. Ook lieten veel mensen 
het niet na om wat winkels binnen te 
lopen. De organisatie kan terugkijken 
op een geslaagde winterbraderie. Het 
was duidelijk drukker dan vorig jaar. 
De indeling werd als beter en meer 
divers ervaren. Toch waren er genoeg 
bezoekers die klaagden over een ge-
brek aan kerstsfeer. Misschien een 
aandachtspunt voor volgend jaar om 
de winterbraderie tot een nog groter 
succes te maken. 

Sint-Oedenrode geniet volop van winterbraderie

Marij van Erp

Zondag 18 december a.s.

Winkels open 
12.00 tot 17.00 uur

START SALE 
WINTER 2011

Dames, heren -en 
kinderschoenen

korting tot 50%
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

CADEAUTIP:
Sebastian producten 

en sieraden
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388

www.savohs.nl

Folders deze week:
Primera

Roxs Elektro
Forum vuurwerk
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

De nieuwe BOA van Rooi: Sandro van den Bergh

Ongeveer een maand geleden 
kreeg Sint-Oedenrode een nieuwe 
Buitengewone Opsporingsambte-
naar in de persoon van de 44-ja-
rige Sandro van den Bergh. Hij 

verving Joris Craane, die binnen 
de gemeente een meer bestuurs-
rechtelijke taak is gaan vervullen. 
Via DeMooiRooiKrant stelt Sandro 
zich graag aan de burgers voor.

Hoe ben je als BOA in Sint-Oe-
denrode terecht gekomen?
“Ik ben nu een aantal jaar BOA en 
bekleed dezelfde functie ook al in 
dorpen als Landerd en Oisterwijk. 
Zoals bij mijn eerdere banen bin-
nen de beveiliging ben ik er ge-
woonweg ingerold. Ook deze keer 
werd ik gevraagd.”

Je bent dus al langer in de beveili-
ging werkzaam?
“Ja, al vanaf mijn twintigste. Ik ben 
in dienst van een particulier bevei-
ligingsbedrijf. Nu werk ik als BOA, 

maar ik heb ook in de beveiliging 
gezeten. Tevens heb ik gewerkt 
als bewaker en bewaarder in een 
gevangenis en als parkeercontro-
leur in grote steden als Den Bosch 
en Tilburg. Dat is iets heel anders, 
maar ik houd wel van diversiteit.”

Wat zijn de taken van een BOA? 
“De speerpunten van een BOA 
zijn handhaving op het gebied 
van parkeren, hondenoverlast en 
jeugd. Met hondenoverlast wordt 
hondenpoep bedoeld, maar ook 
het aanlijnen van honden en ge-
luidsoverlast, zoals blaffen. Ik ben 
niet alleen in het centrum actief, 
maar ook in de wijken. Als er mel-
dingen zijn, ga ik er lopend, fiet-
send of met de auto op af.”

Wat vind je mooi aan deze baan?
“Ik ben veel buiten en ik sta in 
nauw contact met de mensen. Ik 
ben een beetje het aanspreekpunt 
van de gemeente op straat en krijg 
dus veel meldingen en tips. Daar-
naast is de spanning en de afwisse-
ling voor mij ook belangrijk. Ik kom 
echt overal en dat maakt het leuk.”

Toch zullen de reacties niet altijd 
even positief zijn?
“Natuurlijk heeft mijn werk ook min-
dere kanten. Ik krijg wel eens een 
grote mond, maar over het algemeen 
valt dat best wel mee. Het komt ook 
een beetje hoe je daar zelf als per-
soon in staat. De mensen zijn over 
het algemeen een stuk mondiger ge-
worden, maar ik blijf altijd rustig. Een 
stukje uitstraling is belangrijk.”

U bent van harte welkom op 
25 en 26 december.
U kunt genieten van de 
bijzonder gerechten die onze 
kok voor u bereidt uit de 
wok en van de bakplaat

Voor € 29,80 pp incl. drankjes 2 ½ uur
Kinderen tot 12 jaar € 1,80 per levensjaar

Inclusief drinken
Er is een leuke verrassing voor iedere tafel

            Kerstmenu
Voor de liefhebbers is er ook 
een kerstmenu dat aan tafel 

wordt geserveerd.
Dit bestaat uit een 7-gangen 

menu voor € 39,80 p.p. 
Gelieve te reserveren 

voor dit menu.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2012

Openingstijden ma t/m vr 16:00 - 21:30 uur
za, zo en op feestdagen 12:00 - 22:30 uur

Mgr. Bekkersplein 8 - 5491 EB Sint-Oedenrode
Telefoon (0413) 47 70 28

Uitgebreid Kerstbuffet 
1e en 2e kerstdag

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

Wensen u fijne feestdagen 
en een kleurrijk 2012

Tel: 06-51178531

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

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

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

Mantelzorgondersteuning door 
Welzijn Salus
Vanaf 1 januari 2012 kunnen de in-
woners van Sint-Oedenrode terecht 
bij Welzijn Salus voor individuele 
mantelzorgondersteuning. Dit geldt 
straks voor alle leeftijdscategorieën. 
De gemeente heeft gekozen voor 
een lokale organisatie, omdat deze 
dichter bij de inwoners staat.

In Uden blijft de regionale Man-
telzorgwinkel bestaan. Niet alle 
werkzaamheden worden lokaal 
aangeboden. Zo blijft de regionale 
Mantelzorgwinkel actief als exper-
tisecentrum voor professionals en 
gemeenten. Lees verder op www.
mooirooi.nl voor meer informatie.

Belangrijke speler
Welzijn Salus biedt momenteel al 
mantelzorgondersteuning aan ou-
dere inwoners. Hierbij gaat het om 

de Oppasservice voor dementeren-
den en ernstig zieken. Verder geeft 
de organisatie praktische informatie 
en emotionele ondersteuning. Wel-
zijn Salus speelde en speelt een be-
langrijke rol bij de organisatie van 
bijeenkomsten voor mantelzorgers 
in Sint-Oedenrode, zoals de Ont-
moetingsdagen voor Mantelzor-
gers en de Dag van de Mantelzorg.

Wilt u weten wat Welzijn Salus 
voor u kan betekenen? Dan kunt 
u vanaf 1 januari voor meer in-
formatie terecht bij Welzijn Salus, 
Odendael 3, op maandag t/m 
donderdag van 09.00 – 11.00 
uur. Telefonisch is Welzijn Salus te 
bereiken op maandag t/m don-
derdag van 09.00 – 13.00 uur op 
telefoonnummer 0413-473504 of 
via e-mail: info@welzijnsalus.nl

Heemkundige kring graaft zelf als 
archeologiebeleid doorgaat

Heemkundige Kring De Oude Vrij-
heid heeft de gemeente laten we-
ten, desnoods zelf de hand aan 
de schop te slaan als het archeo-
logiebeleid ongewijzigd zou wor-
den vastgesteld. Het gaat hun met 
name om terreinen met een middel- 
tot hoge archeologische waarde.

Het archeologiebeleid staat op de 
agenda voor de gemeenteraads-
vergadering aanstaande donder-

dag. Dat beleid bepaalt hoe diep 
de boer in landbouwgrond mag 
ploegen, en dat hangt weer af van 
de kans op archeologische vond-
sten op dat terrein. 

De gemeente is zeer te spreken over 
het aanbod van de Heemkundige 
Kring en spreekt over “zeer te prijzen 
en getuigt van een grote betrokken-
heid bij het gemeentelijk erfgoed.”
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Kerststal Kienehoeve feeëriek geopend

“Er zitten echte schapen naast”, 
zei één van de kinderen verbaasd 
toen ze eindelijk in de stal mocht 
kijken. Even daarvoor had herder 
John de kerststal bij kinderboer-
derij Kienehoeve met een magi-
sche druk op de knop, officieel 
geopend. 

Net zoals de drie wijzen de weg 
naar de stal wisten te vinden, lukte 
dat ook nu. Herder John, verge-
zeld door fakkeldraagsters Domi-
nique en Rosan, leidden de stoet. 
Achter hen volgden vele kinderen 
met hun ouders, grootouders en 
overige geïnteresseerden. Vanaf 
18.00 uur werden de lampionnen 
uitgedeeld. Iets eerder dan  aan-
gekondigd werd het startsein te 
geven. Er was namelijk zoveel en-
thousiast publiek, dat de weg werd 

gebarricadeerd. 

Daar gingen ze, 
langs de vijver 
richting de kerst-
stal. Een lang lint 
met gezellig ge-
kleurde lampjes, 
onderweg met 
kerstklanken ondersteund 
door de Klôtbloazers. Een feeëriek 
gebeuren zo langs het water. In 
twee groepen ging de stoet verder 
om de kinderboerderij heen, om 
uiteindelijk bij de Kerststal weer sa-
men te komen, waar ze met kerst-
liederen werden verwelkomd door 
De Rooise Dommelklanken. 

Lieke vond het helemaal geweldig, 
vooral alle lampjes langs de vijver. 
“Wij houden wel van gezellig-

heid”, zei haar moeder. 
“De Kienehoef is ons park en we 
moesten echt even Maria zien.” 
Na een blik in de kerststal, haalden 
ze gezellig nog een beker chocola-
demelk en een beschuit met muis-
jes. De kerststal is hiermee offici-
eel geopend. De komende weken 
kunt u altijd langslopen om een 
blik te werpen in de stal en bij de 
dieren.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

KERSTVOORDEEL!!
De absolute top! Beemster kaas exclusief
Oud snijdbare  500gr € 5,95 
Natuurgerijpt!

KERST KAASSTUNT!
Noord-Hollandse jong belegen 500gr € 4,95
Kom proeven!

SPECIAAL VOOR U GERIJPT
Boeren Kerstkaas 16 maanden gerijpt
Nu   500gr  € 6,95
Kom proeven!

KERSTVLEESWAREN SPECIALITEITEN
Vers van het mes
Kalfsgehakt met boerenjongens
en boerenmeisjes 100gr  € 1,98
Ardennerham  100gr € 2,49
Wildgehakt met noten 100gr € 1,99

KERSTPATÉS 
Ambachtelijke paté met Roquefort en peren 100gr  € 2,29
Ambachtelijke paté met cranberry en peer 100gr € 2,19  

SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN
Grote sortering buitenlandse kaas specialiteiten
Ambachtelijke salades, wild patés en heerlijke Tapasgerechten

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

NIEUW!
Heerlijke en eerlijke
landwinkelprodukten!
Ambachtelijke boerenkaas,
Gedroogde zuidvruchten
en noten. Kom kijken, 
proeven en beleven.

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING

• Jonagored appels kg. € 0,79
• Comice handpeer ‘super’ kg. € 0,79
• Verse Ananas  € 0,99
• Perssinaasappels 10 st. € 1,79
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KEURSLAGERKOOPJE

VARKENSOESTERS+

GRATIS SAUS

4 STUKS

5

95

SPECIAL

CRANBERRY TOMPOUCE

9 MIN 180 C

100 GRAM

2

35

VLEESWARENKOOPJE

GRILLWORST+VLEESSALADE

200 GRAM SAMEN

2

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

CANADECHE HAM

ALLEEN OPWARMEN

250 GRAM P.P.

3

65

CREATIEF TAFELEN

GOURMET

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Lancering speciale politie app
De Nederlandse politie heeft een 
gratis applicatie gemaakt voor be-
zitters van smartphones. Via de 
app "Politie.nl" kan snel contact 
worden gelegd met de politie. Fo-
to's en filmpjes van ernstige mis-
drijven kunnen direct naar de po-
litie worden verstuurd. Daarnaast 
is het mogelijk om via de smart-
phone Amber Alert, Burgernet en 
politienieuws te volgen. 
 
Sneller in contact met de politie
In de app is te zien waar het 
dichtstbijzijnde politiebureau ligt. 
Door middel van een druk op de 
knop kan contact gelegd worden 
met het alarmnummer 112 of het 
landelijke politienummer 0900-
8844. Via het alarmnummer 112 
komen politie, brandweer of am-
bulance meteen in actie. Het lan-
delijke nummer 0900-8844 kan 
gebruikt worden voor niet-spoed-
eisende politiezaken.

Foto's direct uploaden
Verder is het  mogelijk om beeld-
materiaal van een ernstig misdrijf 
direct naar de politie te uploaden. 
Dat gebeurt snel en zonder tus-
senkomst van een pc, laptop of 
geheugenkaartje. 
Het getuigenmateriaal komt dan 
rechtstreeks terecht bij het juiste 
politiekorps. Want hoe eerder de 
politie op de hoogte is, hoe groter 
de kans dat daders gepakt kunnen 
worden.

Uiteraard belt een getuige eerst 
112 om te melden dat er sprake is 
van een spoedsituatie.
Via de app kan de gebruiker ver-
volgens de fotomodus aan te zet-
ten en direct gaan fotograferen. De 
adressering aan de politie wordt 
automatisch ingesteld. Op die ma-
nier hoeft de gebruiker geen web-
site of e-mailadres meer op te zoe-
ken en in te vullen. Bij het insturen 
van het foto- of filmmateriaal 

worden naam, telefoonnummer, 
e-mailadres, locatiegegevens en 
een beschrijving gevraagd. Deze 
gegevens worden gebruikt om de 
beelden naar het juiste politiekorps 
te sturen en om eventueel nader 
contact opnemen met de verzen-

der. De beelden komen vervolgens 
op een beveiligde server van de 
politie terecht. Deze functionaliteit 
sluit overigens aan op de landelijke 
campagne: 'Pak de overvaller, pak 
je mobiel'. 
Zie www.nederlandveilig.nl
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Kerstactiviteiten
Wijkvereniging 
Eerschot

Voor het maken van kerststukjes 
op donderdag 15 december kun-
nen de kinderen en volwassenen 
die zich hebben aangemeld weer 
de mooiste creaties maken. 

Wij beginnen om 19.00 uur met 
de kinderen en vanaf 20.30 uur 
zijn de volwassen welkom. Zorg 
wel dat je zelf een bakje of schaal 
met natte oase, kaarsen en even-
tueel versiering bij hebt. Voor het 
groen wordt gezorgd. Zaterdag 
17 december zijn de 60 plusser 
aan de beurt. Alle leden die zich 
hebben ingeschreven zijn ’s mid-
dags van 13.30 uur of ’s avonds 
van 19.30 uur welkom om naar 
het duo Bagatelle te luisteren. 
Ze brengen een gevarieerd pro-
gramma met Kerstliedjes oude 
Nederlandse meezingers en Bra-
bantse songs van Ad de Laat. 
Natuurlijk ontbreekt deze dag de 
kerstol niet.

Kerst lopend buffet:

1e kerstdag van 16.30 tot 19.00 uur
2e kerstdag van 19.30 tot 22.00 uur

Volwassen € 24,80  65+ € 23,80
0-2 jaar gratis – 3 jaar € 5,- ieder jaar erbij € 1,50 extra

Garnalen – rundvlees – zalm – kip – varkensvlees – vers 

fruit – ijs – kreeftsalade

(reserveren gewenst) 
Afhalen kan ook, alleen van afhaallijst

Lindendijk 5, 5491 GA Sint-Oedenrode Tel: 0413-47 71 02
Geopend: maandag t/m donderdag 16:00 - 21:00

vrijdag t/m zaterdag 16:00 - 22:00
zondag en feestdagen 12:00 - 22:00

Alle kerstdagen lopend buffet

Speciale winter aanbieding: 

Houten vloeren vanaf € 11,80m2

Eiken multivloer 19 x 189mm vanaf € 19,68m2

Massief Eiken houten vloeren 2 cm dik vanaf  € 29,-m2

Alle behandelingen mogelijk. 

Ook voor het leggen van houten- of laminaat vloeren bent u bij ons aan het 
juiste adres.
Leggen houten vloer vanaf € 17,50m2.

De Plank, ook voor al uw interieurwerk op maat gemaakt.
Bel voor meer informatie of voor een afspraak in onze showroom
Tel: 06-53 206 702 | www.deplank-online.nl

adv_deplank.indd   1 5-12-2011   13:47:56

De Kerstman schommelt Rooi en regio binnen
Bij Annie en Jan Hurkmans – van 
de Wijdeven uit Breugel gebeurde 
dat bijna letterlijk. In hun woon-
kamer hangen meerdere schom-
melende Kerstmannen. Toch is dat 
verreweg niet het enige wat het 
huis van de twee kerstliefhebbers 
siert. De voorgevel, de achtertuin 
en de gehele benedenverdieping 
zijn omgetoverd tot een heus 
kerstparadijs. Je komt er ogen en 
oren tekort. 

Honderden huisjes, duizenden 
poppetjes, een waterval van een 

meter hoog, een treinrails aan 
het plafond, duizenden poppe-
tjes en boompjes, verschillende 
Kerstmannen en constant vrolijke 
kerstdeuntjes. Jan en zijn in Nijn-
sel geboren vrouw hebben hard 
gewerkt om alles mooi in te rich-
ten. Annie: “Op 4 oktober zijn we 
begonnen. Vorige week waren we 
klaar. Na 6 januari pakken we alles 
weer in. Daar doen we een maand 
over.” Het huis van Annie en Jan is 
na 16.30 uur te bezoeken. Bellen 
voor een afspraak: 06-43232216.

Kerststadje in Deken van Erpstraat
Mevrouw Gevers uit Sint-Oeden-
rode heeft het iets minder bont 
gemaakt, maar ook zij heeft een 
prachtig ingerichte woonkamer 
met veel kerstinvloeden. Op een 
lange tafel heeft ze een idyllische 
kerststadje gebouwd waar je uren 
naar kunt kijken. Mevrouw Ge-
vers: “Zo’n twintig jaar geleden 
kocht ik in de Intratuin mijn eerste 
huisje. Ze hebben daar zo’n mooie 
en leuke spulletjes, zoals huisjes, 
poppetjes, boompjes enz. Van 
lieverlee is er daarna steeds meer 
bijgekomen. Ik koop het zelf, of 
ik krijg het van de kinderen.” Me-
vrouw Gevers noemt zichzelf een 
echt kerstmens en dat wil ze best 
met anderen delen. Iedereen die 
wil, mag komen kijken. Het adres 
is Deken van Erpstraat B5.

Familie Jongbloets heeft mooiste kerstboom
1600 Lampjes en 280 grote kerstballen sieren de traditio-
nele kerstboom van familie Jongbloets in de Bernardstraat. 
Frans Jongbloets  maakt met regelmaat foto’s voor zijn 91 
jaar oude moeder. Ook de kerstboom werd  vastgelegd. Bij 
wijze van geintje stuurde hij de foto ook naar Omroep Bra-
bant, die op de radio een wedstrijd uit hadden geschreven 
voor de mooiste kerstboom.  Afgelopen vrijdagochtend 
hoorden Frans en zijn vrouw op de radio dat ze in de prij-
zen waren gevallen. Ze hadden de mooiste kerstboom van 
de dag. Het mooiste detail in de boom zijn de vele vogel-
tjes. Tenminste, daar kan Frans, als fervent vogelliefhebber, 
het meest van genieten.
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Weerzien

Mijn raam vloeit dicht met het verleden,
ik zie mijn vader in zijn eigen raam,
hij kijkt naar buiten en mij aan

geen afstand is er tussen toen en heden,
het raam verdampt, hij maakt zich los,
komt naar me toe en naast me staan

alsof wij hadden afgesproken hier nu
op deze plek, is dit weerzien een nieuw
vervolg op ons ooit ingezet gesprek

vertrouwd is het zijn arm te voelen die hij
warm om mijn schouder legt, zo ken ik hem
in dit gebaar dat mij genoeg is, alles zegt

op golven van een ruisend zwijgen spreekt hij
zich uit helder dichtbij, ik hoor zijn stem
die mij nog meer verbindt met hem

ik vraag mij af hoe dit bestaat, hij glimlacht
vaag, intussen weten wij elkaar
volledig woordloos bijgepraat

zoals hij is gekomen loopt hij weer uit
mijn raam, zijn beeld lost op, wat blijft
is toch, de wetenschap hij is er nog

     Kees Hermis

Nieuws

1

T

Sem
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

De eerste weken in Lima, toen nog 
niet in het arme Ventanilla, kreeg 
ik veel verschillende reacties op 
het feit dat ik naar dit district van 
Lima zou gaan. Sommige Perua-
nen vonden het heel goed, andere 
lachte me uit en weer andere ver-
klaarde me voor gek: ‘Veel te ge-
vaarlijk!’. Ik weet inmiddels beter, 
Ventanilla is een mooie wijk, de 
mensen zijn er ontzettend vrien-
delijk en zetten zich in om van 
hun wijk de beste van heel Lima te 
maken. Ze zijn heel gemotiveerd 
om activiteiten te organiseren, 
elkaar te helpen, te studeren en 
Engels te leren. Natuurlijk zijn ook 
hier rotte appels en zijn er straten 
die gevaarlijk zijn maar die zijn er 
de rest van Lima ook, in mijn be-
leving is Miraflores, de beste wijk 
van Lima, gewoon een camoufla-
genet voor wat Peru écht is…  

Ik zit hier nu zes weken en het be-
valt heel goed, overdag werk ik 
op school hier en probeer daar in 

combinatie met mijn opdrachten 
voor mijn opleiding te helpen de 
school te verbeteren. De school 
valt me heel erg mee, er zijn ge-
woon boeken aanwezig en er zijn 
lesmethodes. Ze hebben best veel 
lesmateriaal en de school heeft, 
net als in Nederland doelen op-
gesteld waar aan gewerkt wordt. 
Er zijn natuurlijk ook verschillen, 
zo heb ik in Nederland nog nooit 
een zwerfhond in mijn stageklas 
gehad, wordt er bij ons vervanging 
geregeld als er een leerkracht niet 
is en zingen ze in Nederland niet 
uit volle borst drie minuten lang 
‘Buenos Dias’ als ik een klas binnen 
loop. De kinderen kijken hun ogen 
uit, ik ben één van de weinige 
gringo’s (dat wil zeggen blank en 

donkerblond haar) hier en daarom 
word ik op school én op straat de 
hele dag nageroepen. 

Het is niet altijd gemakkelijk ge-
weest en de gedachte ‘Waar ben 
ik aan begonnen?’ is echt wel eens 
door mijn hoofd geschoten maar ik 
heb geen spijt van mijn keus. Ik heb 
heel blij dat ik gezien en beleefd heb 
hoe het overgrote deel van de Pe-
ruaanse bevolking leeft en dat deze 
mensen ondanks de problemen in 
dit land trots op hun land zijn, trots 
op wat ze doen en wat ze al bereikt 
hebben. Misschien zouden we dat 
in Nederland eens wat vaker moe-
ten doen dan eens in de twee jaar 
tijdens een groot voetbaltoernooi?  

17 DEC. KOOKDEMO KERSTGERECHTEN
KIJK OP WWW.HUYBERTS-KEUKENS.NL

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Bart en Hannie
Proficiat!!

Hulde aan het 40-jarig 
bruidspaar

In het echt 

ontbonden….

Miss Marjolijn

gr.B

followus! followus!followus! followus!
Word jij onze 500e volger?

@demooirooikrant

DeMooiRooiKrant 
wenst u fijne kerstdagen

Rob Vervoort in Peru

Gracias!
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Ontwerp OnderhoudSierbestratingAanleg

Busstraat 20 5466 PJ Eerde - Tel. 06 - 46 28 47 40

Vuurwerkshow Forum wordt een flinke knaller
De echte vuurwerkliefhebbers zit-
ten al weken te popelen om hun 
voorraad in te slaan voor het ko-
mend nieuwjaar. Maar wat moet 
je nu kopen? Op de doos staat 
een afbeelding, maar hoe knalt 
of knettert dat in het echt? Aan-
staande donderdag 15 december 
vanaf 20.00 uur vindt op het eve-
nemententerrein van de Neul we-
derom de vuurwerkshow plaats 
van Bouwmarkt Forum. Volgens 
de organisatie wordt het een 
groot spektakel met een spectacu-
laire knaller in de finale.

Ieder jaar gunt Forum de verkoop 
van snacks en drank aan een jubi-
lerende carnavalsvereniging. Be-
gin 2012 vieren ‘de Lepkes’ hun 
44-jarig bestaan, dus krijgen zij de 
eer. Frietfeest.nl stelt wagens be-
schikbaar. De afgelopen jaren trok 
de vuurwerkshow flink wat bezoe-
kers. De meeste toeschouwers ko-
men gewoon kijken omdat ze het 
mooi vinden. De rest komt speciaal 
naar het evenement om de mooi-
ste en beste potten of vuurpijlen te 
bestellen. Dat gaat in rap tempo. 
Bij binnenkomst krijgen de liefheb-
bers een bestellijst op een houten 
plank, een pen en een lampje. Op 
een groot scherm van 4x5 meter 
komen maar liefst 43 producten 
uit de folder met naam en prijs 
voorbij. De finale beloofd een 
flinke knaller te worden. Er wordt 
dan maar liefst 60 kg vuurwerk 
afgestoken. 30kg Meer dan vorig 
jaar. Een extra reden om te komen 
kijken: Iedere bezoeker krijgt een 
mooie Romeinse kaars cadeau.
Voorverkoop vuurwerk gestart: al-
les veilig opgeslagen.
Al jarenlang heeft de Forum een 
beveiligde bunker in de winkel 
waar het vuurwerk wordt opgesla-
gen. Dat is verplicht en de Forum 

voldoet aan alle veiligheidseisen. 
Dubbele spouwmuren, een be-
tondek erbovenop en een goede 
sprinklerinstallatie. Ook het ver-
werken van het binnengekomen 
vuurwerk verloopt uiterst veilig 
en gestructureerd. Inmiddels is de 
voorverkoop in de winkel gestart. 
De voorraad druppelt langzaam 
binnen en de eerste bestellingen 
liggen al klaar.

Foto 1:
Het vuurwerk is veilig verpakt. Bij 
binnenkomst wordt de doos ver-
wijderd. Dan is zichtbaar dat het 
vuurwerk verpakt is met een ijze-
ren mantel. Alleen in Nederland 
wordt dat zo gedaan om opperste 
veiligheid te garanderen. 

Foto 2:
De mantel wordt verwijderd en 
dan is het tijd voor de volgende 
handeling.

Foto 3:
Het vuurwerk wordt uit de doos 
gehaald en op de planken neer-
gelegd. Dat mag maar tot een be-
paalde veilige hoogte en een cen-
timeter van de muur. Bij eventuele 
brand moet het water uit de sprin-
klers overal bij kunnen. De potten, 
pijlen en andere pakketten worden 
op nummer opgeslagen. Per dag-
deel wordt het ingedeeld. Mensen 
horen of ze ’s ochtends of ’s mid-
dags hun pakket op mogen halen. 
Van 09.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.00 uur. Het is voor 
de medewerkers een sport om de 
pakketten z.s.m. op de balie bij de 
caissières te krijgen. Dat gaat door 
een speciaal luik. Tijdens het ver-
koopweekend is het namelijk een 
drukte van jewelste. In de winkel 
kunnen klanten hun bestelling nog 
controleren. 

advertorial
Creatief met 
knuffels

Er is iemand heel erg creatief geweest. 
Aan de dwarssteeg, een pad dat paral-
lel loopt met de Noordelijke Randweg, 
is een holle boom ingericht met allerlei 
grote en kleine knuffels. Kerst is een 
tijd van knuffelen. Maar dat is in dit 
geval wel heel letterlijk genomen.

€600,- voor KWF

Henk Gloudemans en Ruud van 
Vijfeijken fietsten afgelopen zon-
dag tijdens de Winterbraderie 
voor een goed doel. Pal voor café 
’t Pumpke lieten ze tussen 12 en 
15 uur de pedalen draaien voor 
KWF. Vorige week viel in DeMooi-
RooiKrant te lezen over het nade-
rende Alpe d’huZes avontuur van 
de twee heren. Ze haalden zon-
dag maar liefst €600,- op. Henk 
en Ruud willen bedanken: Rob de 
Vries van ’t Pumpke. Health City 
en Koelopslag van Acht. Ze heb-
ben genoten van de reacties en zijn 
dankbaar voor iedere euro. Meer 
info: www.opgevenisgeenoptie.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146



Woensdag 14 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 7

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

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

Kant-en-klaar vleesgerechten uit eigen keuken
(± 250-300 gram per persoon)(30 minuten 180ºC):
  * hazenpeper
  * varkenshaas in champignonroomsaus
  * Canadese ham (lekker met champignonroomsaus)
  * biefreepjes in stroganoff- of peperroomsaus
  * rundvleesragout (o.a. voor pasteitjes)
  * runderlappen in eigen braadjus
  * boeuf bourgignon
  * rundvlees in ketjap
  * konijnenbouten in lekkere saus
  * visovenschotel (o.a. zalm, pangasius en kabeljauw)

Kant-en-klaar groenten- en aardappelgerechten uit eigen keuken
(± 200 gram per persoon)
* witlof met ham en kaas  * gegratineerde aardappelen
* spercieboontjes  * aardappelpureeroosjes 
* diverse salades o.a. huis-  * gebakken krielaardappeltjes
salade en kool-cashewsalade

Gourmetten met de kerst !
Onze gourmetschotel met o.a. kipfilet, biefstuk, varkensschnitzel, gourmetsaté, gourmet-
burger en gourmetvinkje à € 5,95 per persoon (± 250 gram).
Onze gourmetschotel luxe met o.a. biefstuk van de haas, varkenshaas, kalfsoester en lams-
filet à € 10,75 per persoon (± 250 gram).

Deze schotel kunt u aanvullen met kruidenboter, diverse sauzen en salades.
Verder hebben wij ook opgemaakte fondue-, wok- en bakplaatschotels.

Aan te bevelen vers vleesspecialiteiten:
* rundvlees oa. runderrollade, biefstuk van de haas, rosbief, entrecote, cote de boeuf, 
gemarineerde entrecote, kogelbiefstuk, rosbiefrolletje
* varkensvlees o.a. varkensfiletrollade, varkenshaas, gemarineerde varkenshaas, kersthaasje, 
fricandeau (ovenklaar)  
* vers kalfsvlees o.a. schnitzels, oesters, fricandeau, poulet, schenkel
* vers lamsvlees o.a. filet, rollade, bout
* wild en gevogelte op bestelling: o.a. hertenbief, hazenrug, hazenbout, konijnenbouten, 
kalkoen, eendenborstfilet, gerookte eendenborstfilet, fazant(filet)

Verse sauzen voor bij de vleesspecialiteiten (kant-en-klaar):
champignon-, peperroom-, stroganoff- of wildsaus

Nagerecht
Italiaans schepijs (glutenvrij):
  * superboerenroomijs  * chocolade roomijs
  * crème brulée roomijs  * citroen sorbet ijs

bavarois: * chocolade * aarbeien * bitterkoekjes

Openingstijden:
zaterdag 24 december zijn wij geopend van 7.30 tot 16.00 uur
zaterdag 31 december zijn wij geopend van 7.30 tot 16.00 uur

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

Laat u eens verrassen door ons grote assortiment ouderwets bereide soepen
en vlees-, groente- en aardappelgerechten uit eigen keuken. 

Zonder verdere voorbereiding serveert u deze gerechten binnen 30 minuten aan uw gasten.

Lekker voor tussendoor (alles uit eigen keuken!):
worstenbroodjes, miniworstenbroodjes, saucijzenbroodjes,

hartige taart en stokbroodjes met gehakt en ham/kaas

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

Wij werken deze kerst net zoals voorgaande jaren zonderbestelling.
Met uitzondering van: wild en gevogelte, opgemaakte huzarensalade, warme- en/of koude buffetten 

en kant-en-klaar maaltijden vanaf ± 8 personen.

Deze bestelling(en) dient u vóór vrijdag 16 december aan ons door te geven.

Heuvel 26  5492 AD Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 24 63 | www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Op de Rooise loper……….Marij van Erp

In ons mooi Rooi zijn veel mensen 
die zich belangeloos op velerlei 
gebied inzetten. Denk bijvoor-
beeld eens aan sportverengingen, 
ouderenzorg, kinderopvang en 
dierenzorg. Ze worden wel eens 
“de eeuwige vrijwilliger” ge-
noemd. Sommigen zien een ne-
gatief stereotiep beeld van “de” 
vrijwilliger: saai, werkloos, beetje 
zielig. Waarschijnlijk kennen ze 
er dan geen persoonlijk. Want 
niets is minder waar. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve 
mensen, in veel gevallen met een 
drukke baan, die vooral voldoende 
onder de mensen komen. Vaak zijn 
ze van daaruit in hun positie ge-
rold en na jaren nog steeds actief. 

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

Marij van Erp

Hallo Marij, wil je je even voor-
stellen?
“Ja hoor, ik ben Marij van Erp. Ik 
ben 48 jaar, getrouwd met Jos en 
samen hebben we een zoon: 
Kevin. Wij wonen in de wijk Eer-
schot. Ik werk twintig uur per 
week bij Van Acht Koel en Vries en 
vijf uur per week op de Markt bij 
Verhagen.”

Je bent vrijwilligerster, waar?
“Bij de voetbalvereniging RKSV 
Rhode.”

Wat doe je precies als vrijwillig-
ster bij Rhode?
“Ik ben coördinator van de F’jes af-
deling. Deze F’jes bestaan uit 102 
kinderen in de leeftijd tussen de 
zes en acht  jaar. Deze zijn onder-
verdeeld (na de winter) in 13 groe-
pen. Ook ben ik verantwoordelijk 
voor het meidenelftal van Rhode. 
Het coördineren houdt onder an-
dere in dat ik ervoor zorg dat elke 

groep 1 trainer en 2 leiders heeft. 
De kinderen trainen minimaal 1 x 
per week en elke zaterdag spelen 
ze een wedstrijd. Ook het coör-
dineren van het vervoer naar de 
uitwedstrijden valt onder mijn ver-
antwoording. Elke zaterdagoch-
tend ben ik samen met de voorzit-
ter en de hoofdleider E om 08.00 
uur bij Rhode om ervoor te zorgen 
dat alles soepeltjes verloopt.

Ook voor de wedstrijdkleding ben 
ik verantwoordelijk. Samen met 
een aantal ouders regelen we dat 
elk seizoen alle tassen voor de 
groepen mini t/m jeugd A weer 
helemaal compleet zijn. Nieuw dit 
jaar is dat men het hele jaar door 
trainingspakken en tassen met het 
Rhode logo bij ons kan bestellen. 
Tevens plan ik de thuiswedstrijden 
van de scheidsrechters in.

Verder ben ik betrokken bij de 
toernooien, zoals het jaarlijks te-
rugkerende scholentoernooi en de 
thuistoernooien. Ook de Rhode-
evenementen moet ik niet verge-
ten. Dat doe ik in samenwerking 
met werkgroepen. Denk aan Sin-
terklaas, zaalvoetbal, filmochtend, 
Rhode Clinic, kamp, 6 tegen 6, F 
zaalvoetbal samen met Boskant, 
Nijnsel en Olland. En niet te ver-
geten de Rhode Clubdag, die we 
in de toekomst elk jaar gaan hou-
den.”

Marij, kun je ons vertellen hoe-
veel uur je hier in de week mee 
bezig bent?
“Gemiddeld genomen ben ik hier 
2,5 uur per dag mee bezig. Uit-
gaande van veertig actieve weken 
kom ik uit op zevenhonderd uur 
per jaar. Omgerekend zijn dat  ± 
achttien werkweken van 38 uur en 
dat is niet niks!” 

Waarom ben je dit gaan doen?
“Eerst ben ik vier jaar leider ge-
weest bij onze zoon Kevin, daarna 
ben ik gelijk gevraagd voor het be-
stuur. Dat was in 2000 tot nu.”

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, het is geheel vrijwillig.  Een 
keer per jaar hebben we een uit-
stapje met het bestuur en aanhang 
en we hebben jaarlijks een feest-
avond voor alle vrijwilligers. Altijd 
heel erg gezellig.”

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
“Ja, dat is wat moeilijk onder 
woorden te brengen. Maar ik denk 

de pure dankbaarheid die je alleen 
van kinderen kunt krijgen. Stralen-
de gezichtjes, enthousiasme, blijd-
schap van een mooie wedstrijd en 
het vertrouwen dat ze in je hebben 
als “baas” van de vereniging. Wel 
wil ik er aan toevoegen dat ik ook 
dankbaar ben voor de inzet van de 
vele bereidwillige ouders van de 
kinderen. Zonder hen zou dit alles 
niet mogelijk zijn.”

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

Bouw of verbouwplannen?

Voor advies of vrijblijvende offerte: 
Den Ekker 14 | 5491 ZK Sint-Oedenrode | Tel (0413) 420697 | 06-53 206702

www.bouwservicevandemoosdijk.nl | info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Dé partij voor al uw bouwwerkzaamheden!
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Hij din ‘t aolling uit z’n eige
(Hij deed het helemaal uit zichzelf; zonder dat iemand zich er mee bemoeide.)

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 

Zeg....
Waar is de

titel gebleven?

Oh die hebben
ze afgelopen 
zaterdag ook 

geveild geloof ik

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Spiegelende beelden 

het regende 
toen ik afdaalde 
langs ons pad
met ingesleten treden
.
het was al lang geleden
dat wij hier waren
heb het lang gemeden
ik was het zelf
die deze weg 
als het ware vergat
.
ik ruik nog 
de zomer van toen
met zoemende muggen

maar hoor ook de kwetsbare
stilte tussen ons beiden
.
je sprak in
sprankelende blikken
over jouw luchtige dromen
.
en ik, 
ik dwaalde over mijn heide
zag edelherten gracieus 
in galop voorbij komen

*
water en licht weerspiegelen
nu de dagen die mijn leven
allengs verder dragen

 

foto: www.1ivision.nl ©

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

 DEALER VAN O.A.: 3B • AEVUM • BAAN • CARLUCCI • CARPET SIGN • CHIVASSO

DE KONINCK • DIEZ • EASTBORN • GHYCZY • HELDENSE • HOFSTEDE

IMADE • INSIDE • JAB • KARAT • LUMIÈRE • MACAZZ • MAGHALKE • RAANHUIS

RMN-SHUTTERS • ROMO • SCHUITEMA • STOUT • VAN HOOF • VI-SPRING  

W O N E N  •  S L A P E N  •  V E R L I C H T I N G  •  S T O F F E R I N G

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Lees DeMooiRooiKrant 
en laat je verrassen.



Woensdag 14 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9Nieuws
Wim van Kreij

“Vergrijzing geen probleem, maar een nieuwe uitdaging”

Wij wensen alle bezoekers 
en gebruikers van Mariëndael

fijne kerstdagen 
en een cultureel 2012

Namens alle medewerkers(sters) 
en bestuur van de stichting Mariëndael.

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 

5490 AB Sint-Oedenrode
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu 

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

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
ZONDAG 18 DECEMBER 

GEOPEND 
VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

Personeel

U kunt bij ons genieten van 
Griekse gerechten in een sfeervolle 

en moderne omgeving 

iedere dag geopend, 
ook kerstavond, 
1   en 2   kerstdag

We hebben diverse afhaal- en 
catering mogelijkheden. Bekijkt u 

hiervoor onze site www.kreta-rooi.nl

Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

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

www.kreta-rooi.nl

DINERBON

KADOTIP

e e

De prijzen kunnen opgehaald worden bij Optie1, Borchmolendijk 20 
tot 31-01-2012.

Dubbele 
spaarpuntenactie!

3032   € 20,00 
4533   € 20,00  
4858   € 20,00  
6167   € 20,00  
8686   € 20,00  

8938   € 20,00  
10238   € 20,00  
10619   € 20,00  
10864   € 20,00  
6738   € 20,00  

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

ONZE DANK
aan iedereen die het afgelopen jaar

meubels en andere artikelen een tweede leven heeft gegund 
door ze bij ons kringloopcentrum in te leveren. 

Ook iedereen die onze winkel vereerde met een bezoek 
gaf daarmee aan de goede doelen die wij jaarlijks steunen

Wij wensen u een gezond, 
gelukkig en duurzaam 2012!

Graag tot ziens bij “d’n einder”!

NB  Op 24 en 31 december zijn wij gesloten. 

Sluitappel 17a  5491 TS SintOedenrode  
Tel: 0413-490950  www.deneinder.nl

Doe mee en win een leuke prijs

Er was eens……een prachtig kerstverhaal
De meeste kerstverhalen passeren ieder jaar weer de revue. We kunnen ze bijna dromen. Daarom is 
DeMooiRooiKrant op zoek naar een leuk, spannend, grappig, boeiend en ludiek kerstverhaal met Sint-
Oedenrode als rode raad. Doe mee en win een leuke prijs! De wedstrijd duurt tot 31 december. Pal voor 
driekoningen komt het winnende verhaal in de krant. Succes en we zijn nu al benieuwd!

Het aantal ouderen stijgt de laat-
ste jaren sterk, terwijl het aantal 
kinderen juist blijft dalen. Daar-
mee daalt automatisch ook het 
aantal verzorgenden en ontstaat 
er een dubbel spanningsveld. Met 
name in Brabant, de provincie met 
de sterkste vergrijzing. Hoe kun-
nen we hier op een goede manier 
mee omgaan? Een vraag die me-
nigeen bezighoudt. Zorginstel-
lingen ontdekken steeds meer de 
waarde van hulp van kinderen, 
buren, of van ouderen onderling, 
ook al zitten ze niet in de zorg. 
Voor DeMooiRooiKrant ga ik op 
bezoek bij Wim van Kreij. Als 
vrijwilliger zet hij zich op diverse 
fronten in voor Rooise senioren. 
Hij schreef het boek ‘Gelukkiger 
ouder worden’ en geeft regelma-
tig lezingen over dit onderwerp. 

Door: Ria Balk

“Ik ben blij als ik met een lezing 
mensen kan laten zien dat vergrij-
zing geen probleem is, maar een 
nieuwe uitdaging. Het biedt nieu-
we mogelijkheden die mensen niet 
altijd zien.  Een paar weken gele-
den gingen we naar Tilburg in het 
kader van 2012, het Europees jaar 
voor actieve ouderen. Omdat een 
groep mensen uit verschillende dis-
ciplines samen in één bus gingen, 
ontstond een echt wij-gevoel. Zo-
iets geeft me ontzettend veel vol-

doening.” Met glimmende ogen 
van enthousiasme zit de optimist 
tegenover me. “Er is ontzettend 
veel mogelijk. Als 60-plusser kun je 
al maatregelen nemen voor later. Je 
kunt je huis aanpassen; de tuin on-
derhoudsvriendelijk inrichten, maar 
nog belangrijker is het investeren 
in relaties. Vrijwilligerswerk is een 
goede manier om sociale contac-
ten op te bouwen. Het leuke ervan 
is dat je je blijft ontwikkelen. Toen 
ik met pensioen ging, ben ik eerst 
twee jaar cursussen gaan volgen in 
‘Wat doen ouderen en wat kunnen 
we voor hen betekenen?’.” 

Het leven van senioren wordt be-
paald door meerdere factoren. 
Vanuit de ouderenzorg wordt dit 
veelal onderverdeeld in drie ele-
menten: Wonen, zorg en wel-
zijn. In zijn boek ‘Gelukkig ouder 
worden’, heeft Wim het onder-
gebracht in acht vormen van wel-
zijn. Hij redeneert namelijk vanuit 
de gedachtegang ‘de ketting is zo 
sterk als de zwakste schakel’. Je 
kunt immers mooi wonen en veel 
geld hebben, maar als je sociaal 
arm bent, ben je toch niet geluk-
kig. Het advies dat Wim ouderen 
wil geven, is: “Leer positief den-
ken, denk na over de maatregelen 
die je nu al kunt nemen voor de 
toekomst en zorg dat je voldoende 
sociale contacten opbouwt. Het 
maakt niet uit hoe, als je maar con-

tact maakt. Eenzaamheid is een 
dreigend gevaar voor vele oude-
ren. Mensen willen gewaardeerd 
worden. Probeer blij naar de toe-
komst te kijken en blijf niet hangen 
in dingen die gebeurd zijn. Je mag 
je wel kwetsbaar opstellen, maar 
ga niet jezelf zielig vinden. Ont-
vang je gasten positief, dan komen 
ze graag bij je terug. 

Wilt u gelukkiger ouder worden? 
Verdiept u zich dan bijtijds in de 
vele mogelijkheden. Wim van 
Kreij vertelt er graag over. Zijn 
boek ‘Gelukkiger ouder worden’ 
is normaal verkrijgbaar voor €22,-. 
Speciaal voor lezers van DeMooi-
RooiKrant biedt hij het nu aan voor 
slechts €10,- als u het bij hem thuis 
afhaalt. Bel voor meer informatie 
0413-216265.  
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GEMEENTENIEUWS

Procedures
Ter inzage en informatie

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

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

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de datum dat het besluit aan de 
aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het kan zijn dat u van mening 
bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voor-
lopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

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

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

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en 
verleende vergunningen, ontheffingen en te treffen verkeersmaatrege-
len op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 6 december 2011 tot en met 12 december 2011 zijn 
de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van de stichting ELE Rally voor het organiseren van de ELE Rally op 2 
juni 2012 in het buitengebied van Sint-Oedenrode.
- Van de stichting Rooise Fietsvierdaagse voor het organiseren van een 
fietsvierdaagse van 17 tot en met 20 juli 2012 in de gemeente Sint-
Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergun-
ning staat nog geen bezwaar open.
  
Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning
- Van Handboogvereniging Concordia voor het organiseren van de 
wedstrijd handboogschieten op 14 en 15 janauri 2012 op het terrein 
Boskantseweg 77a te Sint-Oedenrode.
- Van Café van Ouds voor het organiseren van de nieuwjaarsduik op 
1 januari 2012 tussen 15.00 en 16.00 uur op het Kerkplein te Sint-
Oedenrode.

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- lichtbruine portemonnee met inhoud
- zwart pasjeshouder met diverse pasjes
- witte plastic tas met twee cartridges en bruine leren dameshand-
schoenen
- rode buggy merk Maxi-Cosy

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Donderdag 15 december
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur
 
Zaterdag 17 december
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de Boerenbond-winkel 
van 09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Rita-
plein van 10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur
- C.V. de Klôtjes, containers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en 
winkels van 10.00 uur tot 14.00 uur
- Oudervereniging Odaschool; papiercontainer bij de hoofdingang aan 
de Laan ten Bogaerde van 10.00 uur tot 12.00 uur

Maandag 19 december
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot (inclusief Rooise Zoom), Haverland en Centrum 
vanaf 18.30 uur

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

Chemokar op zaterdag 17 december 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw chemisch afval en kleine elektri-
sche apparaten (föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleve-
ren bij de chemokar. 
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

Vernielingen is geen geintje!
Beschadiging door vuurwerk kost 
teveel
De laatste maand van het jaar 
breekt alweer aan. Nog maar een 
paar weken en dan hopen we 
het jaar 2011 op een mooie ma-
nier uit te luiden en 2012 op een 
voorspoedige manier te beginnen. 
Officieel mag er nog geen vuur-
werk verkocht worden, maar toch 
is hier en daar ’s nachts al een knal 
te horen. Afgelopen jaren heeft de 
gemeente maar liefst €12.000,= 
materiaalschade gehad door vuur-
werk. Om dit nu te voorkomen, 
vragen we iedereen dringend om 
elkaar hierop aan te spreken.

Verkeersborden, publicatieborden, 
prullenbakken, brievenbussen en 
straatkolken: het zijn voorbeel-
den van zaken die vorig jaar in de 
maand december vernield zijn door 

vuurwerk. Het betekende ook ex-
tra veel werk voor de medewer-
kers van de buitendienst. Zij waren 
in het totaal 114 uur bezig met het 
herstellen van de schade. Tijd die 
ze normaal anders hadden kunnen 
besteden, zoals het opknappen 
van de bestrating of het verbete-
ren van een speeltuintje. Het kost-
te de gemeente –u en alle inwo-
ners van Sint-Oedenrode dus– een 
totaalbedrag van €17.500,=. Dit is 
ongeveer €1,= per inwoner.

Spreek elkaar aan
We gaan er vanuit dat u zich reali-
seert dat vuurwerkvernielingen ook 
uw portemonnee raken en dat het 
ten koste gaat van de leefbaarheid 
in uw gemeente. Hebt u vrienden, 
kennissen, kinderen, broers of zus-
sen van wie u weet dat ze al vuur-
werk afsteken? Spreek hen dan daar 

op aan. Vanaf 1 december voeren 
de politie en bureau Halt een lik-op-
stuk beleid. Hierbij krijgen jongeren, 
afhankelijk van leeftijd en ernst van 
de overtreding bij Halt een leerpro-
gramma en/of werkstraf opgelegd. 
De gemeente doet altijd aangifte 
van vernielingen. Wanneer de da-
der bekend is, wordt de schade op 
deze persoon verhaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met de heer M. 
Rijkers, beleidsmedewerker inte-
grale veiligheid, tel: 0413-481911. 
Om het afsteken van vuurwerk 
of illegale opslag te melden, kunt 
contact opnemen met Meld Mis-
daad Anoniem, telefoon 0800-
7000. Op www.meldmisdaada-
noniem.nl vindt u meer informatie 
over dit onderwerp.

Groene Handdrukken voor Groene Initiatieven
De gemeente heeft ook dit jaar weer 
aan aantal zogenaamde ‘groene 
handdrukken’ te vergeven. Met een 
Groene Handdruk spreekt de ge-
meente waardering uit voor activitei-
ten die bijdragen aan verbetering van 
de biodiversiteit in onze gemeente. 
Aan de Groene Handdruk is ook een 
geldbedrag van € 350,- verbonden.  
Als u vindt dat een initiatief van uzelf 
of van anderen in aanmerking komt 
voor een Groene Handdruk kunt u dat 
initiatief bij de gemeente aanmelden. 

Criteria
Om hiervoor in aanmerking te ko-
men toetst de gemeente het initia-
tief aan de volgende criteria:
- Er moet een concrete activiteit zijn 
uitgevoerd of zijn voorgenomen.
- De activiteit moet bijdragen aan 
het in stand houden of vergroten 
van het aantal plant- en diersoor-
ten in de gemeente.
Om biodiversiteit breed onder de 
aandacht te brengen vragen we 
dit jaar expliciet instellingen uit de 

niet- ‘groene sector’ om zich aan te 
melden.  Wij denken daarbij bijvoor-
beeld aan scholen, woningcorpora-
ties en wijkraden.  

Aanmelden
Hiervoor stuurt u uiterlijk 31 de-
cember een brief of mail aan de 
gemeente ter attentie van de heer 
H. Muselaers, hmuselaers@sint-
oedenrode.nl . In uw brief of mail 
motiveert u uw aanmelding aan de 
hand van bovengenoemde criteria. Overzicht uitgeschreven 

gastouders LRK 
(Landelijk Register Kinderopvang):
- J.W. van den Heuvel, reg.nr.: 108980807
- A.M.C. Hermes-van den Dungen, reg.nr.: 935067693

Raadsbesluit wijzigingsverordening
Raadsbesluit van 24 november 
2011 tot vaststelling van de wij-
zigingsverordening die betrekking 
heeft op de gevolgen van niet tij-
dig beslissen.

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend 
dat de gemeenteraad op 24 no-
vember 2011 een wijzigingsver-
ordening heeft vastgesteld waarin 

geregeld wordt dat er geen ver-
gunning van rechtswege ontstaat 
als de wettelijke behandelingster-
mijn wordt overschreden. Dit geldt 
voor vergunningen in het kader 
van de Afvalstoffenverordening 
en de Verordening kwaliteitsre-
gels peuterspeelzalen. Dit omdat 
er dwingende redenen kunnen zijn 
van algemeen belang, openbare 
orde of volksgezondheid.

De wijzigingsverordening treedt 
met ingang van 15 december 2011 
in werking.
Het raadsbesluit en de wijzigings-
verordening liggen met ingang 
van 15 december 2011 gedurende 
6 weken ter inzage in het gemeen-
tehuis en kunnen hier tijdens ope-
ningstijden tussen 9.00 en 12.30 
uur worden ingezien.



Woensdag 14 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 11Gemeentenieuws

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Besluit  omgevingsvergunningvrij
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Boskantseweg 63 5492 VA 08-12-2011  Bouwen paardenstal
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Liempdseweg 40 5492 SM 06-12-2011  Aanleggen inrit en erfafscheiding
Ds. Hoogeveenstraat 28 5491 AV 07-12-2011  Gewijzigd uitvoeren fundering
Boskantseweg 63 5492 VA 08-12-2011  Slopen opstallen
Zwembadweg 62 5491 TE  08-12-2011  Plaatsen 4 lichtmasten
Hoek Fitselsteeg-Heikampenweg  09-12-2011  Kappen van meerdere populieren onder 
        voorwaarde van herplant
Horst perceel sectie P nummer 666 ged. 09-12-2011  Kappen van meerdere populieren onder  
        voorwaarde van herplant
Schootsedijk 37 5491 TD  12-12-2011  Verbouwen bedrijfsruimte
Nijnselseweg 5 5492 HD  12-12-2011  Kappen van 4 kastanjebomen 
        onder voorwaarde van herplant
Brahmsstraat 26 5491 MR  13-12-2011  Plaatsen dakkapel voorgevel
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Dommelpark 3  5492 DD Vestigen kinderdagverblijf en brandveilig gebruik
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 15 
december 2011 ter inzage. 

Ontwerpbesluit ontheffing
Adres   Postcode Omschrijving
Vresselseweg 13  5491 PA Mantelzorg in bijgebouw
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader), met dien verstande dat dit alleen geldt voor 
belanghebbenden. De stukken liggen met ingang van donderdag 15 december 2011 ter inzage.

Ontwerpbesluit intrekking milieuvergunning
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Bus 16   5492 SL het fokken en houden van varkens
Hoogstraat 29  5492 VT een kuikenbroederij
Hoogstraat 75  5492 VV het fokken en houden van varkens
Nieuwstraat 36  5491 VD het fokken en houden van varkens
Ollandseweg 156 5491 XC het fokken en houden van varkens
Rooise Heide 4  5492 TG fokken en houden van varkens,  rundvee en pluimvee
Rijsingen 13  5491 VK het fokken en houden van varkens
Vernhout 11  5492 VN het fokken en houden van rundvee
Vogelsven 7  5492 VN fokken en houden van varkens,  rundvee en pluimvee
Vresselseweg 36  5491 PD het fokken en houden van varkens
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 15 
december 2011 ter inzage.

Besluit landbouw milieubeheer niet meer van toepassing
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Bakkerpad 16a  5492 TL  Het houden van rundvee
Boskantseweg 73a 5492 VA Het houden van paarden
Boskantseweg 79 5492 VA Het houden van rundvee 
Eversestraat 36  5491 GD Het houden van rundvee
Hazelaarstraat 62 5492 ET  Het houden van jongvee
Lieshoutseweg 35 5492 RN Het houden van rundvee, kippen en paarden
Schootsedijk 48  5491 VC Het houden van rundvee 
Spreeuwelen 4  5492 TW Het houden van schapen 
Vernhout 6  5492 VN Het houden van paarden 
Vresselseweg 48  5491 PD Het houden van rundvee 
Witte bleek 1  5491 RH Het houden van schapen en paarden
Wolfswinkel 4  5491 PP Het houden van rundvee 
Zijtaartseweg 28  5491 SG   Het houden van diverse dierensoorten
De bekendmaking van het niet van toepassing zijn van het besluit is uitsluitend ter kennisgeving. 

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

Politie waarschuwt voor babbeltruc 
De politie wil mensen attenderen 
op een babbeltruc die momenteel 
in het Zuiden van Nederland is 
opgedoken. De truc is in Neder-
land al vaker toegepast maar het 
is vermoedelijk de eerste keer dat 
er in het Zuiden van het land aan-
gifte wordt gedaan. 

Het slachtoffer wordt eerst tele-
fonisch benaderd waarbij wordt 
aangekondigd dat er iemand van 
een gasbedrijf langskomt. De da-
der doet zich voor als een mede-
werker van een gasbedrijf of ge-
meente. Vervolgens vertelt hij dat 
er een gaslek wordt gerepareerd 
in de buurt van de woning van 

het slachtoffer. Dan geeft hij aan 
dat het slachtoffer misschien de 
woning even moet gaan verlaten 
en adviseert dan om een tas met 
waardevolle spullen klaar te zet-
ten voor een eventuele evacuatie. 
Daarna gaat hij het slachtoffer 
afleiden, door bijvoorbeeld het 
warm water te laten controleren, 
en pakt dan de tas met waarde-
volle spullen mee. Signalement 
‘monteur’: man van 30-40 jaar, 
tenger postuur, kort donkerblond 
aar, bruin/beige bril met zwaar 
montuur. Gekleed in korte bruine 
leren jas en spijkerbroek. Heeft u 
informatie bel dan met 
0900-8844.

Kind krijgt teddybeer van 
brandweer 

Dronken bestuurder botst achter 
op politiewagen 

Afgelopen donderdagavond om 
18.30 uur moest de brandweer 
van Sint Oedenrode uitrukken 
voor een schoorsteenbrand in de 
Oranje Nassaulaan. Bij het blus-
sen en het vegen van het rook-
kanaal kregen zij assistentie van 

hun collega's uit Veghel die met 
de hoogwerker arriveerden. Een 
kind, dat aanwezig was in de be-
wuste woning, was zo geschrok-
ken van al de consternatie dat de 
brandweerlieden het een teddy-
beer aanboden als troost.

Op zondagochtend rond 4.15 
uur is op de Boxtelseweg een 
34-jarige man uit Sint Oedenro-
de aangehouden voor rijden on-
der invloed. De man trok de aan-
dacht van surveillerende agenten 
doordat hij slingerend met 40 
km/uur over de Boxtelseweg 
reed terwijl de maximum snel-
heid daar 80 km/uur is. 

De agenten gaven de man drie 
keer een stopteken maar de 
man negeerde dit. De agenten 
gingen uiteindelijk voor de man 
rijden die vervolgens tegen de 
politiewagen aanreed waardoor 

hij tot stilstand kwam. De man, 
die een behoorlijk fors postuur 
had, moest door de agenten met 
veel kracht uit de auto worden 
getrokken omdat hij klem zat in 
de auto. Toen hij door de agen-
ten uit de auto werd getrokken 
kwam hij ten val en liep hij lich-
te verwondingen op. De man is 
door ambulancepersoneel nage-
keken om zijn verwondingen te 
beoordelen. De man mocht naar 
het politiebureau worden over-
gebracht. Daar bleek dat hij drie 
keer de toegestane hoeveelheid 
alcohol had gedronken. Zijn rij-
bewijs is ingevorderd. 

Afvalbak Achterpad wederom 
opgeblazen

Afgelopen zaterdagavond rond 
de klok van 22.00 uur is aan het 
achterpad een afvalbak door 
zwaar vuurwerk volkomen ver-
nield. Het is zeker niet de eerste 
keer dat het op die plek gebeurd. 
Ook vorig jaar rond de jaarwisse-
ling werd op deze plek de afval-
bak meerdere malen opgeblazen. 
Heeft iemand iets gezien? Neem 
dan contact op met de politie.

Verstrekkingen uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadminis-
tratie persoonsgegevens (GBA) zijn 
persoonsgegevens opgenomen van 
iedereen die in de gemeente Sint-
Oedenrode woont. Het gaat hier-
bij niet alleen om adresgegevens, 
maar bijvoorbeeld ook om gege-
vens over een eventueel huwe-
lijk of geregistreerd partnerschap, 
nationaliteit, ouders en kinderen. 
Relevante wijzigingen in uw GBA-
gegevens geeft de gemeente Sint-
Oedenrode automatisch door aan 
overheids- en maatschappelijke in-
stellingen, zoals pensioenfondsen, 
die uw gegevens nodig hebben 
om hun wettelijke taken te kunnen 
uitvoeren. Deze instellingen base-
ren hun beslissingen vaak direct op 
informatie uit de basisadministra-
tie. Welke informatie de gemeente 
verstrekt, wordt bepaald door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.

Geheimhouding
Omdat de gemeente verplicht is 

deze gegevens voor publiekrech-
telijke doeleinden te verstrekken, 
kunt u dit niet voorkomen. Het 
komt echter voor dat anderen 
om uw gegevens vragen. Voor 
deze verstrekkingen kunt u om 
geheimhouding van uw gegevens 
verzoeken. Het gaat dan om ver-
strekkingen aan zogenoemde ver-
plichte derden (zoals een curator 
of advocaat die een dagvaarding 
aan uw adres wil uitbrengen), de 
stichting interkerkelijke ledenad-
ministratie (die de ledenadminis-
tratie bijhoudt voor in beginsel alle 
kerkgenootschappen in Neder-
land) of zogenoemde vrije derden 
(niet commerciële instellingen, zo-
als sport- en muziekverenigingen 
of particulieren).

Wilt u hier gebruik van maken?
Het verzoek om uw GBA-gegevens 
niet aan deze instellingen te ver-
strekken dient u schriftelijk bij de 
gemeente in. Het formulier kunt 
u telefonisch aanvragen via 0413-

481911 of persoonlijk ophalen 
tijdens de openingstijden van het 
Klant Contact Centrum. Nadat de 
gemeente uw verzoek heeft ver-
werkt ontvangt u een bevestiging.

Folder
Het is van groot belang dat uw 
GBA-gegevens juist en actueel 
zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan 
contact op met de gemeente Sint-
Oedenrode. Over uw rechten en 
verplichtingen in het kader van de 
basisadministratie persoonsgege-
vens is een folder beschikbaar.
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Wie herkent iemand van deze personen, op welke locatie en wanneer?

U kunt uw redactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of kom eens gezellig langs op ons kantoor aan 
de Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar.

Oplossing week 49

Op de klassenfoto uit 1925 in de MooiRooiKrant van week 49 herken-
nen wij onze moeder. Het is Riek Kersten- van den Berg, het meisje 
vooraan in het midden met het lichte geruite jurkje aan.
Petra Swinkels-Kersten

Historische beelden
Te koop/Te huur

Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Mooi cadeau: film over Rooi uit 
1948, voor 10 euro te koop in het 
Infopunt Erfgoed,  bij de VVV of 
via 06-123 95 222
--------------------------------------
TE KOOP: appartement 
(2 verdiepingen, met lift) 
aan de markt in Sint-Oedenrode. 
Direkt aanvaardbaar, gunstige 
prijsklasse!
Tel. 06-18308553
--------------------------------------
Gerookte paling, palingfilet, 
Claresse en gerookte Claresse. 
Heerlijk met kerst en nieuw bij vis-
kwekerij Foolen. 
Brouwerskampweg 19, 
zijstraat Hoogstraat. 
Tel: 0413-477519. 
Elke vrijdag en zaterdag open.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Binnenkort in Rooi: 
de webwinkel 
‘de Rooise Juwelier’. 
We houden u op de hoogte.
--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Te koop: appartement. 
(2 verdiepingen met lift) 
aan de Markt in Sint-Oedenrode. 
Direct aanvaardbaar. 
Gunstige prijsklasse! 
Tel: 06-18308553.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.

--------------------------------------Aangeboden

Geen schoonmaakklus is ons te 
groot of te klein!
Wij houden het betaalbaar!
06-86281996

Verloren / Gevonden

Welke zwarte piet heeft op dins-
dagavond 6 december mijn oma-
fiets te leen genomen bij de Jum-
bo?! Om half 11 stond ik buiten na 
gewerkt te hebben met mijn sleutel 
in de hand....maar...wat een pech 
mijn fiets was weg! Heel graag re-
tour pikPiet, deze keer hoef je niet 
mee naar Spanje!
--------------------------------------

Gevonden in centrum. Witte plas-
tic tas met handschoenen en inkt-
cartridge. Van u? 0413-479554
--------------------------------------
Sleutels. Gevonden op het 
Cathelijnepad. Al bedankbriefje 
gehad voor het vinden, maar sleu-
tels nog niet afgehaald. 
Tel: 0413-475470

Cursussen/Workshops

Wil je fitter worden en zit je op de 
Basisschool?  HAPPIEKIDS start  in 
februari 2012. Informatie/aanmel-
ding:  www.happiekids.nl  /  
0413 475673/06 22241325.
--------------------------------------
Kinderyoga en power-4-kids. Zelfs 
in drukke tijden rust kunnen vinden.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Dieren
Hondenschool het Rooike;
Voor puppy-, basis- en combi-
gehoorzaamheidscursussen.
Voor info/aanmelden; 
06-27038463  
www.hondenschoolhetrooike.nl

Diversen

Zin om mee te schrijven met het 
Groot Dictee, samen met andere 
dicteeliefhebbers? Kom woensdag 
14 december, 20.30 uur naar Café 
d’n Dommel voor een gezellig 
dicteeonderonsje.
--------------------------------------
ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------
HOT-STONE MASSAGE 
EEN MOMENT VOOR JEZELF
Juliette Foederer
juliette@tridodsl.nl
06-30442499
-------------------------------------- Wit of groen?

Met het jaarlijkse Groot Dictee van de Nederlandse Taal in aantocht 
(zie ook bij de MooiRooitjes) worden spellingkwesties weer onder-
werp van gesprek. De ‘groenen’,  de precieze regelvolgers van het  
Groene Boekje, staan tegenover de wat meer rekkelijke ‘witten’, die 
zweren bij de wat minder strakke regels van het Witte Boekje. Het 
Groene Boekje is hét officiële boekje, dus volgt het Groot Dictee 
netjes de groene spelling. 

Niets zo veranderlijk als de spelling van het Nederlands, trouwens. 
Een kort kijkje in de geschiedenis. In 1804 wordt de eerste officiële 
spelling ingevoerd, de ‘Verhandeling over de Nederduitsche Spelling 
ter bevordering van eenparigheid in dezelve’ van de Leidse hoog-
leraar Siegenbeek. In 1864 werd in België de spelling van De Vries 
en Te Winkel ingevoerd, die ook  in Nederland gebruikt werd. Voor 
zover mensen konden schrijven, schreven ze ‘mensch’ en ‘visch’ en 
maakten ze verschil tussen  ‘koolen’  (groente) en ‘kolen’ (brand-
stof). Kollewijn deed rond 1890 voorstellen voor spellingvereenvou-
diging. Als je ‘vlees’ zegt, waarom zou je dan ‘vleesch’ schrijven? Het 
werd een lange strijd, die pas in 1947 met een wet beslecht werd. 
Veel eerder kon ook niet, want pas aan het eind van de negentiende 
eeuw begon er langzaam een standaard spreektaal te ontstaan, het 
Algemeen Beschaafd Nederlands. 

In 1954 verscheen voor het eerst het Groene Boekje, de bijbel voor 
de spelling. Dit boekje werd en wordt uitgegeven door de Nederland-
se Taalunie, de waakhond van onze taal. De jaren zeventig waren de 
tijd van taalprotesten: schijven wat je hoort en verder geen flauwekul. 
“Met de taksi naar de aksie en met de polisiebus naar het buro.” Het 
had wel wat, maar voor de Taalunie was het vloeken in de kerk. 

In 1995 werd de officiële spelling nog eens aangepast, in 2004 nog 
eens en in 2005 nog maar een keer. Verzet bleef niet uit. Dagbladen, 
weekbladen en ook de NOS waren het zat. Het Groene Boekje was 
te  gebruikersonvriendelijk, te inconsequent en eigenlijk volledig 
doorgeslagen. Aan het genootschap Onze Taal werd gevraagd  om 
een nieuw spellingboek te maken waar afgerekend werd met de 
grootste struikelblokken uit de officiële spelling. Dat werd het ‘Witte 
boekje’.  Meer waar voor je geld -het hele Groene Boekje staat erin-  
en meer vrijheid, want je mag kiezen  en schrijven wat het meeste 
met je taalgevoel overeenkomt.  Wie had ooit gedacht dat die verve-
lende spelling zoveel mensen in het harnas kon jagen.

Mia van Boxtel

Taalzaken...

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

PHILIPS
Smart 3D LED-TV 32 PFL9606

82cm Full-HD 3D LED-TV, 600Hz PMR, Smart TV, 
Ambilight Spectra 3, Net-TV, WiFi ingebouwd, DLNA, Perfect Pixel HD

Van €1399,- voor €999,-

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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












 







MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl
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Vuurwerkangst bij huisdieren, 
wat te doen?    

Door vuurwerk is de maand decem-
ber voor veel huisdieren een jaarlijks 
terugkerende stressvolle periode. 
Om uw huisdier een rustige jaarwis-
seling te bezorgen zijn er gelukkig 
verschillende mogelijkheden, zowel 
voor de korte als de lange termijn. 
Hiervoor kunt u bij Dierenartsen-
praktijk Sint-Oedenrode terecht.

Lange termijn: vuurwerktraining
De allerbeste oplossing voor de 
lange termijn, is uw huisdier te laten 
wennen aan vuurwerkgeluiden en ze 
leren deze te associëren met positie-
ve dingen. Dit kan gedaan worden 
met behulp van een speciale CD, 
welke verkrijgbaar is in onze prak-
tijk. De onweer- en vuurwerkgelui-
den worden in eerste instantie heel 
zacht afgespeeld. Als het dier rustig 
blijft kunt u het belonen met spel, 
aandacht of voer. Op deze manier 
wordt het geluidsniveau langzaam 
opgevoerd. De training neemt door-
gaans een aantal weken in beslag, 

waardoor tijdig moet worden be-
gonnen. Ook is een training bij een 
gedragsdeskundige mogelijk. Het 
grote voordeel van gedragstraining 
is een structurele oplossing, zodat 
uw dier bij toekomstige jaarwisselin-
gen en bij onweer geen stress heeft 
en ook geen medicijnen nodig heeft. 

Korte termijn: medicatie
Het is mogelijk om uw huisdier op 
oudejaarsdag in slaap te brengen 
met medicijnen. Echter bij dieren 
die al erg angstig zijn op dat mo-
ment, kan de medicatie soms on-
voldoende effectief zijn. 

Ondersteunende producten
Er zijn verschillende producten die 
uw huisdier zowel bij de korte- als 
lange termijn aanpak kunnen on-
dersteunen. Deze zijn ook heel zin-
vol bij dieren die al ruim vóór 31 
december veel last hebben van de 
knallen. Bijvoorbeeld voedingssup-
plementen met angstverminderen-
de stoffen, zonder dat uw dier er suf 
van wordt. Deze kunnen het beste 
circa 2 weken vooraf aan de angst-
periode worden gestart. Ook zijn er 
voor ons niet waarneembare geur-
stoffen met kalmerende werking, als 
verdamper voor in het stopcontact 
of als spray. Deze producten kunnen 
afzonderlijk maar ook in combinatie 
met elkaar worden ingezet, al naar 
gelang de mate van angst bij uw 
huisdier. Kijk op www.mooirooi.nl 
voor nog meer tips!

Kringloopcentrum d’n einder

Kopiëren en printen voor het goede doel

Dat de tientallen vrijwilligers van 
d’n einder zich op allerlei gebieden 
inzetten is inmiddels wel duidelijk. 
Maar dat er ook nog een kopie- en 
printshop schuilgaat in het multi-
functionele kringloopcentrum we-
ten veel mensen niet. Robert de 

Haan en Tiny Toonen zijn twee van 
de tien vrijwilligers die deze afde-
ling draaiende houden. En met veel 
plezier, want de werksfeer is altijd 
goed. “Ik heb nog nooit ergens 
meegemaakt dat het zo goed loopt. 
Het is erg gezellig en er zijn nooit 

problemen”, glimlacht Robert.

Ongeveer tien jaar geleden is de 
kopie- en printshop van d’n einder 
ontstaat. Robert: “Vroeger was er 
ene Bert Markgraaff met een eigen 
drukkerij. Toen hij stopte en van zijn 
apparaten af wilde zijn we hier be-
gonnen.” Robert werkte vroeger ja-
renlang in een drukkerij en kent dus 
het klappen van de zweep. Speciaal 
voor de anderen heeft hij een les-
boekje gemaakt, waar precies in staat 
beschreven hoe het allemaal moet. 
“Degenen die hier al langer werken 
weten het wel, maar de nieuwelin-
gen hebben vaak moeite met de ap-
paraten en de computers. Dat is ook 
logisch.”

In de drukruimte staat een grote 
kleurenprinter, een immense zwart/
witprinter en vouw- snij- en niet-
machines. “Meestal doen we kleine 
aantallen”, vervolgt Robert. “Men-
sen mogen hier gerust binnen komen 
om een paar vellen te printen, dat 
maakt ons niets uit.” Tiny valt hem 
bij. “Iedere dag komen er bezoekers. 
We hebben dus genoeg te doen. Op 
dit moment zijn we met tien vrijwil-
ligers, maar dat zijn er eigenlijk net te 
weinig. We zoeken vooral vrijwilligers 
met veel verstand van computers.”

Ter prom
otie tot e

n met 31 december 2011 

20% korting op Cowboysbelt &
- bags en

 Exoal 

Zondag 18 december 10% extra korting 

op de wintercollec
tie

Winkel zondag 18 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur 

w
w

w
.lm

ed
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.n
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

Winkel zondag 18 december
geopend van 12.00 - 17.00 uur

Molenkampseweg 20 Best, tel: 0499-378861, www.uskin.nl

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

IPL ontharen – huidverjonging – 
couperose verwijderen - permanente make-up – 

microdermabrasie - microneedling

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34

5691 AD Son en Breugel

Tel. 0499-471225
www.slagerijroyackers.nl 

info@slagerijroyackers.nl

De kerstDagen zijn gezellige, 
maar vooral smakelijke feestDagen. 

samen met De (h)éérlijke 
specialiteiten van uw scharrelslager

U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld:

Informeer vrijblijvend
Bestel tijDig om teleurstelling te voorkomen!!

Gourmet, fondue, steengrill, & mini  
wok vanaf €5,95 p.p.
Vers wild en gevogelte
Handgeknoopte rollades & diverse 
braadstukken
Heerlijke ragouts & stoofgerechten 
(eigen keuken)
Ambachtelijke vleeswaren, patés, 
snacks en salades
Ook verzorgen wij uw hors-d’oeuvre, 
lunch,  diner bij u thuis. 

Zit u ook niet op een woninginbraak te wachten? 
Beveilig dan nu uw huis tegen inbrekers!

Veelgebruikte manieren 
om uw huis binnen te 
komen en wat u hierte-
gen kunt doen. Hieron-
der vindt u een aantal 

modus operandi (M.O.'s). Dat zijn 
manieren, die inbrekers regelmatig 
gebruiken om uw woning binnen 
te dringen. Bij elke M.O. staat de 
belangrijkste tip om dit tegen te 
gaan. Kijk voor meer informatie en 
filmpjes hierover op de site.

- Openbreken
Veel inbraken worden gepleegd 
door het openbreken van deur 
en/of raam met een koevoet of 
schroevendraaier. Door het plaat-
sen van een anti-inbraakstrip 
wordt dit voor een potentiële in-
breker erg moeilijk. 

- Inslaan/ ingooien
Soms staan waardevolle goederen 
zoals laptops en flatscreens vlak 
voor het raam. Vooral gelgenheids-
inbrekers gaan zo ver dat ze met 
een baksteen of ander zwaar voor-
werp de ruit breken en de spullen 
meenemen. Dit kunt u voorkomen 
door waardevolle spullen niet di-
rect in het zicht te plaatsen. 

- Cilinder afbreken (Bulgaarse 
Methode)
Bij sommige sloten steekt de cilin-
der van het slot uit. Een inbreker 
kan deze met een tang afbreken 

en zo de deur openen. Als u vei-
ligheidsbeslag over het slot plaatst, 
maakt u dit onmogelijk. 
 
- Flipperen
Bij sommige deuren is er ruimte 
tussen de deur en het kozijn. Een 
inbreker kan dan met een pasje 
of een stuk plastic tussen de deur 
en het kozijn 'flipperen' waardoor 
het slot open kan gaan. De deur 
op slot draaien en het plaatsen van 
een anti-inbraakstrip maken dit 
onmogelijk. 

- Hengelen
Soms is het mogelijk om met een 
kleerhanger door de brievenbus in 
de voordeur te 'hengelen' naar het 
slot. Het slot kan zo opengetrokken 
worden. Door de deur op slot te 
doen of een kap over de brievenbus 
te plaatsen kunt u dit voorkomen.  

Meer tips en informatie over in-
braakpreventie vindt u op 
www.samentegeninbrekers.nl of 
www.politiekeurmerkveiligwonen.
nl en op www.mooirooi.nl
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www.bakkerijbekkers.nl
kerstlijst ook te 

downloaden op 
de website

Bakkerij Bekkers
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Een matras of toch innergetic?

Na de zoveelste nacht wordt u 
‘s morgens wakker. Weer zonder 
energie! Het draaien op uw ma-
tras gaat moeizaam en het trans-
pireren neemt alleen maar toe. Dit 
allemaal omdat u te veel energie 
gebruikt bij het slapen. Met in-
nergetic kiest u voor een jarenlang 
ongestoord slaapcomfort. Dankzij 
Innergetic wordt u als herboren 
wakker en begint u elke dag vol 
energie!

Meer energie bij het ontwaken…
Innergetic is de combinatie van 
twee woorden. Inner: heeft te ma-
ken met het innerlijke van de mens 
en zijn innerlijke harmonie. Dit is 
nodig om hoofd te kunnen bieden 
aan stress en spanningen. Ener-
getic: verwijst naar de energie en 
vitaliteit waarmee u na een goede 
nachtrust wakker wordt. Vrijwel 
ieder mens gemiddeld zo’n 50 a 
60 keer draait in zijn slaap.  Inner-
getic matras helpt u een handje. 
Door de unieke samenstelling en 
een uiterst strenge selectie van 
grondstoffen in natuurlatex krijgt 
u het Innergetic matras. Innergetic 
zorgt voor de juiste ondersteuning 
waar nodig. Door de goede elas-
ticiteit worden de contouren van 

uw lichaam perfect gevolgd. Zo 
bevind uw wervelkolom zich bij 
elke slaaphouding in de correcte 
positie.

Voordelen van Latex…
Excellente temperatuur- en voch-
tigheidregulering, perfect op uw 
maat. Latex voelt niet te warm, 
noch te koud aan. De goede ven-
tilatie zorgt voor een prima afvoer 
van verdampings- en/of transpi-
ratievocht. Latexmatrassen zijn 
geruisloos en hebben natuurlijke 
antibacteriële, schimmel- en huis-
stofmijtwerende eigenschappen. 
Innergetic voldoet aan zeer stren-
ge kwaliteitseisen. 

Een score van 100/100
Het proberen van de innergetic 
matrassen kan als enige bij Jumbo-
Bedden in Schijndel. De score van 
100 op 100 zorgt ervoor dat u met 
meer energie uit bed komt. Laat u 
eens vrijblijvend informeren wat 
de mogelijkheden zijn wat betreft 
het Innergetic matras. Of kijk op 
www.jumbobedden.nl/innergetic 
voor meer informatie. Wij zijn te 
vinden aan de Europalaan 42 in 
Schijndel. (naast de Texaco en Ban-
dencentrum Pim van Heertum).

advertorial

Gerwenseweg 41 Gerwen
tel. 040-2837258
www.decollsehoek.com

Openingstijden: 
do. t/m za. 10.00 - 17.00 u.

Gerwen

te koop

OPHEFFINGS
LEEGVERKOOP 
TOT 70% KORTING!

tot 31 december

18 DECEMBER 

KOOPZONDAG

van 12.00 - 17.00 uur

2E KERSTDAG 

GESLOTEN

Kerstbrunch in Damiaancentrum
Een brood-
maaltijd  in 
plaats van het 
gebruikelijke 
Gesprek te Pas 
zal gehouden 
worden op 
zondag  18 de-
cember in het 
Damiaancen-
trum, Schijn-

delseweg 46 in Sint-Oedenrode.  
Vanaf 10.30 tot 12.30 uur kan tij-
dens het eten aan de feestelijk ge-
dekte tafel gesproken worden over 
het thema Kerstmis en zaken die 
daarmee verband houden. Voor de 
catering is aanmelding nodig via 
tel. 0413-291200 of 
info@damiaancentrum.nl.

Elke derde zondag van de maand 
wordt er vanuit het Damiaancen-
trum een Gesprek te Pas georga-
niseerd: een bijeenkomst, waarbij 
al wandelend gesproken wordt 
over een thema. Op deze zondag 
vóór Kerstmis staat juist niet het 
wandelgedeelte centraal, maar de 

gezelligheid, het goede gesprek en 
de inspiratie, die daarvan uitgaat. 
De broodmaaltijd, die kan die-
nen als breakfast en lunch tege-
lijk (vandaar “brunch”), zal het 
decor zijn waartegen het gesprek 
plaatsvindt. Allerlei onderwerpen 
kunnen aan de orde komen, ook 
de thema’s, die het afgelopen jaar 
bij de Gesprekken te Pas zijn be-
sproken. Zoals gewoonlijk dienen 
een paar teksten en vragen als 
uitgangspunt. Ook zullen alvast 
enkele thema’s voor volgend jaar 
vastgesteld kunnen worden. 
De kerstbrunch duurt van 10.30 
uur tot ongeveer 12.30 uur en de 
kosten bedragen 7 euro p.p. Voor 
meer informatie kun je terecht op 
www.damiaancentrum.nl. Daar 
kun je ook lezen over het koffie-
project, waarmee het Damiaancen-
trum zich inzet voor voedselbanken 
en waaraan je, als bezoeker van de 
kerstbrunch kunt bijdragen.
In verband met de inkoop graag 
tevoren aanmelden via tel. 0413-
291200 (mob. 06-10223044) of 
via info@damiaancentrum.nl. 

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00 -20 .00 uur
za 9.00-17.00 uur

info@bij-jet.com
ww w.bij-jet.com

O K T O B E R  W O O N M A A N D
N IE UW E  N AJAAR S C O LL E CT I E  201 0

HELE  MAAN D 

Borchmolendijk 15
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413 – 471431
www.bij-jet.com

 
 20% korting 

 

Deze maand:
  
 

op decoratie
materiaal

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Spruitjes klein                                                        
500 gram       € 0,49
Ananas                                                                                                        
per stuk                 € 0,99
Luxe kerst salade                                                                                                            
100 gram                € 0,99

Ook volop maaltijden aanwezig 
zoals bami/nasi en verschillende stamppotten. 

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

WE HEBBEN EEN 
NIEUWE WEBSITE!!!
GA SNEL KIJKEN OP WWW.PUBLIK.NL

Publik zorgt voor succes door u en uw doelgroep te verrassen
met creatieve oplossingen in communicatie.

Concept
CreatieCommunicatie
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Hoe gekker hoe skônder……

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

Afgelopen week 2 boeken doorge-
spit, die ik graag met u wil bespre-
ken en die ook verband houden 
met elkaar. Het eerste boek betreft 
“De magie achter de Michelinster” 
van de gepensioneerde Belgische 
hoofdredacteur van de gelijknami-
ge gids, Paul van Craenenbroeck.
De auteur neemt ons mee op zijn 
talloze dienstreizen, waarbij elke 
week vijf dagen lang zowel werd 
geluncht als gedineerd, naast het 
inspecteren van zoveel hotels alsook mindere eetgelegenheden. Daarna 
was het weekend, behalve in de periode dat de nieuwe gids moest 
worden geredigeerd, dan was het overwerken geblazen. Een groot 
deel van het boek wordt gewijd aan de hiërarchische structuur binnen 
het Michelinconcern, voor waar het de uitgeverskant betreft, en legt 
vooral de gevoelige zenuw tussen het Parijse hoofdkantoor en de ove-
rige Europese redactiekantoren bloot. Vooral het gegeven, dat binnen 
een sterk verbeterde Hollandse culinaire cultuur een toenemend aantal 
restaurants wordt beloond met een of zelfs twee sterren (we spreken 
over de tijd waarin drie sterren voor Nederland ondenkbaar waren), 
doet in het hoofdkantoor een aantal bellen rinkelen. Zou het zomaar 
kunnen dat in de gastronomische woestijn der lage landen de dicht-
heid van de sterrenrestaurants hoger zou komen te liggen dan in het 
culinaire walhalla Frankrijk? Veranderingen in de inspectieteams binnen 
de Benelux werden van hogerhand doorgevoerd, echter zonder ander 
resultaat. Van Craenenbroeck was en is nog steeds nauw betrokken bij 
het reilen en zeilen van de vaderlandse gastronomie. Op het eind van 
zijn boek fulmineert hij nog behoorlijk tegen de moleculaire kookkunst 
en nog harder tegen de na-apers daarvan. Hij propageert het gebruik 
van streek- en seizoensproducten en vindt dat de klassieke scholing 
aan de basis moet staan van mooie culinaire creaties. Termen als “in 
een nieuw jasje” en “innoverend” verafschuwt hij, indien deze gebruikt 
worden als afleiding van een gebrek aan echte vaardigheid. Je kunt 
dat ouderwets of star noemen, maar het tegendeel is waar, getuige de 
wederzijdse liefde tussen hem en o.a. Jonnie Boer en Pierre Wijnants 
(Comme Chez Soi te Brussel). “De magie achter de Michelinster” is een 
boek voor de waarlijk geïnteresseerde, de culinaire alleseter.
Mijn eerste ervaring in een sterrenrestaurant was destijds in Christoffel 
te Bocholt (België). Daar dronk ik voor het eerst Baron de L. en rookte ik 
na afloop mijn eerste dikke Havanna. (Daarna was ik de eerste maand 
blut, en moest als het ware leven op water en brood). Christoffel heeft 
geen ster meer, net zomin als Juliana in Valkenburg, met destijds zelfs 
twee sterren en een hoog ons-kent-ons gehalte, en dat zelfs geheel van 
de kaart is geveegd. Hoogtepunt blijft voor mij een diner met onze beste 
vrienden in de keuken van voornoemd Comme Chez Soi (drie sterren), 
met uitzicht op de capriolen van de witte en zwarte brigade. Wat een 
professionaliteit, wat een kalmte en wat een topgerechten! Wijzelf ver-
bleven op een Camping in Grimbergen en gingen met de lijnbus naar 
de Place Rouppe, wij in ons beste pak en de dames in avondkleding, 
lachen. ’n Paar jaar daarvoor had ik met nog twee liefhebbers ook daar 
gegeten, à la carte en voor een (g)astronomisch bedrag. Veel Belgische 
politici, ambassadeurs en bekende Belgen zaten zij aan zij in het kleine 
Jugendstil restaurant. Wij hadden ervoor gespaard, dat wel, maar een 
vierde kornuit had afgehaakt en zijn geld opgeëist om de babykamer te 
verbouwen. Dat moest ie van z’n vrouw, de sukkel……..
Een tweede boek komt van Erik van Loo van Parkheuvel te Rotterdam, 
die zijn tweede ster zwaar terug bevochten heeft. Paul van Craenen-
broeck speelde een rol in de documentaire “Proeven met de ziel” en 
is een goede vriend van Van Loo geworden. In zijn boek “Sauzen” 
brengt hij ons terug tot de verfijnde basis, de juiste bereiding van 
fonds en jus en alle creaties daarmee. Een must.

Morillecremesaus (Geïnspireerd door Van Loo)
250 gram verse of geweekte (weekgewicht) morilles
2 sjalotten gesnipperd
50 ml witte wijn, scheut madeira, blokjes koude boter
500 ml kippenbouillon (Petrushoeve), 500 ml slagroom
Spoel de morilles schoon om eventueel zand te verwijderen. Bak de 
morilles en sjalot in wat arachideolie ca. 10 minuten. Voeg de witte wijn 
toe en laat nagenoeg verdampen. Dan de kippenbouillon en madeira 
en laat tot de helft inkoken. Kook de room apart tot de helft in en doe 
bij de bouillon. Zet de staafmixer erin en passeer door een fijne zeef.  
Breng op smaak met peper en zout. Eventueel opschuimen met de 
staafmixer en wat koude klontjes boter. Heerlijk bij zwezerik, asperges, 
fazantenfilet. Meer moet dà nie zèn….. (op z’n Belgisch) De volgende 
column gaat over sex, in de keuken. Net voor Kerstmis, spannend!

Familieopera Hans en Grietje 
Op zondag 18 dec. 15.00 - 16.30u 
voert de Gelderse Zangacademie 
de familieopera Hans en Grietje uit 
in de Ontmoeting in Zorgcentrum 
Odendael. Deze opera, gecom-
poneerd door Engelbert Humper-
dinck, (de Duitser, niet de Ame-
rikaan.) bevat vele melodieën die 
herkenbaar zijn voor jong en oud. 

 In Duitsland wordt deze opera 
voor grootouders, kinderen en 
kleinkinderen elk jaar in vele ste-
den uitgevoerd en een bezoek aan 
Hans en Grietje is daar een eeu-
wenoude familietraditie. In onze 
Nederlandse versie vertelt het 
Zandmannetje u het beroemde 
sprookje en ziet u jong enthousi-

ast operatalent dat dit grappige, 
spannende verhaal voor u speelt, 
danst en zingt o.l.v. zangeres/ re-
gisseuse Janine Pas. Kaartjes voor 
deze voorstelling zijn te koop in 
het Grand Café van Odendael. 

Entreekosten zijn €3,- incl. kopje 
koffie of thee

Snertrit MC d’n Dommel
Zondag 18 december 2011 vindt 
de jaarlijkse snertrit van M.C. D’n 
Dommel weer plaats. De  lengte 
van de rit is ongeveer 150 km. De 
rit is beschikbaar op A4 en Garmin. 

Na de rit is er overheerlijke snert 
van Wijnald. Inschrijven is moge-
lijk van 09.00 tot 12.00 uur in D’n 
Dommel, Markt 15 in Sint-Oeden-
rode.  Kosten 5 euro per persoon.

Voor meer informatie mail naar 
info@mcdndommel.nl, bel met 
Tinus 0413-473491 of kijk op onze 
website www.mcdndommel.nl 

Nu zijt wellekome

Kerstconcert Roois Gemengd Koor
Naar jaarlijkse traditie brengt het 
Roois Gemengd Koor weer een 
kerstconcert op de zondag vóór 
Kerst.

Dit jaar veel bekende teksten en 
melodieën met werken van Prae-
torius, Bach, Vivaldi, Mendelsohn, 
Saint Saëns en Elgar. Het orgel met 

Henk van Riel speelt een grotere 
rol dan andere jaren en vervangt 
bij Vivaldi zelfs een heel orkest. Hij 
zal ook solo het grote Smitsorgel 
laten klinken. Natuurlijk ontbreekt 
de vertrouwde samenzang niet.
Voor dirigent Ad Vergouwen en 
een aantal nieuwe leden is het hun 
eerste kerstconcert met het koor. 

Na onze oproep van vorig jaar 
heeft het koor een ruime aanvul-
ling gekregen bij de dames. Bij de 
heren, vooral bij de tenoren, zou 
aanvulling nog zeer welkom zijn.
Martinuskerk Sint Oedenrode, 
zondag 18 december 15.00 uur. 
Toegang gratis, collecte aan de 
uitgang.

Anny van der Pasch exposeert in De Peppelhoeve 
Anny schildert Afrikaans/Etnische 
taferelen met een knipoog naar 
de Westerse Wereld. Daarnaast 
schildert zij stieren en koeien va-
riërend in grootte en uitdrukking, 
geheel op eigen wijze neergezet.

Zij werkt met acrylverf en naast het 
penseel, hanteert zij regelmatig de 
spatel en het mes, wat een verras-
send reliëf geeft op de doeken. De 
kleuren die worden gebruikt zijn 
warm en natuurlijk. Ze spreken en 
stralen tegelijkertijd een duidelijke 
rust uit. Dit is iets heel herkenbaars 
in haar stijl.

Momenteel heeft Anny een expo-
sitie in Tuinstyling en Countrystore 
De Peppelhoeve, Liempdseweg 
6 te Sint Oedenrode.  De maand 
december staat in het teken van 
kerst- en wintersfeer. De Peppel-
hoeve is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. De officiële opening 
van Anny’s expositie is op zondag 
18 december om 12.00 uur. De 

Peppelhoeve is die dag open van 
12.00 uur tot 17.00 uur. U bent 

van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Nu weten we pas wat Prins Frans en adjudant Hans met hun carnavalsmotto bedoelen. Onze fotograaf Jan 
Ebbenn betrapte het Koninklijk koppel in bad met twee dames die hard hun best deden om de twee skôn te 
maken voor de komende carnaval. Van een steek onder water was geen sprake. Dat maakt de foto wel duide-
lijk. Binnenkort is hij ook levensgroot te bewonderen aan het pand van Zwembadenbouw.nl, het bedrijf van de 
adjudant wat naast de A50 ligt. 
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Verrassende 13e Titelveiling van Papgat

Afgelopen zaterdag had Brasserie 
de Beleving hoog bezoek. De ti-
telhouders van afgelopen carnaval 
waren uitgenodigd om samen met 
de Prins, Adjudant, Raad van 11 en 
iedereen die bij dit diner aanwezig 
wilde zijn te gaan genieten van 
een adellijk diner in Brasserie de 
Beleving. Ralf had samen met zijn 
personeel weer voor een voortref-
felijk begin van de avond gezorgd. 

Om acht uur kwam namelijk de 
Bloasplekkers het gezelschap op-
halen om ze onder muzikale bege-
leiding naar Herberghe Van Ouds 
te begeleiden. Daar werd vanaf 
negen uur de 13e titelveiling ge-
houden. De veiling begon wat 
rustig, maar veilingmeester Cees 
van Rossum, die voor de laatste 
keer de hamer bediende, zorgde 
ervoor dat de biedingen toch op 
bleven lopen. Naar mate de avond 
vorderde kwam het publiek los en 

liepen de biedingen op de diverse 
titels alleen maar verder op. 

Er waren gedurende de avond ook 
nog diverse ludieke acties. Adju-
dant Hans werd door de oud adju-
danten op de proef gesteld om te 
testen of hij wel bij het clubje van 
oud adjudanten mag na dit carna-
valsseizoen. Hij moest 11 borrels 
op de juiste volgorde zetten qua 
percentage alcohol. Dat koste hem 
het nodige proeven, waar hij geen 
moeite mee had, maar hij zette 
de borrels zonder probleem in de 
juiste volgorde. 

Daarnaast werd er ook nog een 
onecht huwelijk ontbonden. Rob 
de Vries en Bernie de Brouwer wa-
ren afgelopen jaar Hertog en Her-
togin van het Centrum. Zij hadden 
afgelopen jaar een onecht huwelijk 
aangegaan, maar waren elkaar zo 
beu, dat ze een onecht scheiding 

wilde. Het toeval wilde dat wets-
handhaver Peter Verkuijlen aan-
wezig was in de veilingcommissie 
om toe te zien of de veiling eer-
lijk verliep. Hij wilde deze onecht 
scheiding wel uitspreken, en zo 
geschiedde. 

Op het eind van de avond kwam 
ook weer de grootste titel onder 
de hamer Groothertog van Pap-
gat. Vele boden mee op deze ti-
tel, maar uiteindelijk waren het 
toch voornamelijk kasteleins die 
op deze titel aasde. Rob de Vries 
van Café het Pumpke kwam als 
winnaar van de titel uit de bus. Hij 
koopt deze titel samen met Bernie 
de Brouwer van Café van Ouds. 
Rond deze titel staan komend jaar 
nog wel een aantal ludieke acties 
te gebeuren. Houdt dus ook de 
pop van de Groothertog van Pap-
gat in de gaten, ook daar hebben 
ze wat mee in petto.

Jonkheer van het Haverland  
Willem van Lith
Jonkvrouw van het Haverland  
Carla van Lith
Jonkheer van het Kinderbos  
Gert-Jan Pepers
Jonkvrouw van het Kinderbos  
Ans Verbakel
Jonkheer van den Armenhoef  
Peter Verkuijlen 
Jonkvrouw van den Armenhoef  
Marjos Janssen
Jonkheer van het Rijsingen  
Ruud Steenbakkers
Jonkvrouw van het Rijsingen  
Marjolein Steenbakkers
Jonkheer van Eerschot 
Daan Withoos
Jonkheer van de Vogelenzang  
Wil van der Linden
Jonkvrouw van de Vogelenzang  
Sandra van der Linden
Ambassadeur van de Kampen 
Mario Foolen
Ambassadrice van de Kampen 
Mariella Foolen
Ridder in de orde van Papgat 
De Deurdouwers
Hertog van het Centrum  
Bas van Turnhout
Hertog van het Centrum  
Jeroen v/d Sande
Hertogin van het Centrum  
Anja van Turnhout
Jonkheer van de Kienehoef  
Harrie van Laarhoven
Jonkheer van de Koevering 
Tinus Kluytmans
Jonkvrouw van de Koevering 
Elie Kluytmans
Jonkheer van de Cathelijne  
Jan Ebbenn
Jonkvrouw van de Cathelijne  
Ria van der Heijden
Jonkheer van Dommelrode  
Marinus Merks
Baron van den Boskant  
Bernie de Brouwer
Barones van den Boskant  
Riek de Brouwer

Jonkheer van het Everse 
Marinus Merks
Jonkheer van de Sloef  
Carlo van Kessel
Jonkvrouw van de Sloef  
Noortje van Kessel-v.Beekveld
Heer van het Kerkplein 
Bernie de Brouwer
Baron van Olland  
Kantelaars + ouwe Koppel
Barones van Olland  
Kantelaars + ouwe Koppel
Jonkheer van den Heikant 
Peerke Maas
Graaf van de Markt  
Stephan van Lieshout
Gravin van de Markt 
Lizette van Lieshout
Baron van Nijnsel  
Frans Mabesoone
Watergravin 
Esther vd Heijden
Loopgraaf   
André van der Sanden
Loopgravin 
Claudia van der Sanden
Dijkgraaf 
T. van Berkel
Groothertog van Papgat 
Rob de Vries
Groothertog van Papgat 
Bernie de Brouwer

Maak kennis met de Raad van Elf

Tot het moment dat het carnavals-
gedruis losbarst komt DeMooiRooi-
Krant iedere week met het Pap-
gatjournaal. Daarin komen allerlei 
weetjes en gebeurtenissen te staan 
die met carnaval te maken hebben. 
Zo tellen we langzaam af naar, 
voor veel mensen, het mooiste 
feest van het jaar.  Graag stellen 
we aan u de Raad van Elf voor. 
Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat 
voor avonturen beleven ze ieder 
jaar weer? In de editie van deze 
week: John en Wil van der Linden. 

John van der Linden
Ra ra ra, wie ben ik! De meeste 
hebben mij wel leren kennen als 
ex-Prins John Pap d’n 2de.  Ik ben 
nog steeds actief in het carnavals 
gebeuren.  Ik zit nu al voor het 
2de jaar bij de Raad van 11, samen 
met mijn vrouw Janine en kinderen 
Davy en Mitch. De carnavalsgekte 
zit in onze familie. Mijn vader en 
zijn broer hebben samen met an-
deren de eerste Rv11 opgericht en 
zitten nog steeds bij CV De Pap-
buiken. Nu zit ik samen met mijn 
tweelingbroer en mijn grote zus 
ook in de Rv11. Ik vind het leuk 
om mee te mogen helpen aan 
het carnavalsgebeuren in Pap-

gat. Want het is echt niet overal 
zo’n grote happening. Mijn eer-
ste jaar als Prins was echt SUPER, 
het tweede jaar zat ik in de PK en 
heb ik ons koppel uit Olland mee 
begeleid. Het was een geweldige 
tijd met hen. We hebben er echt 
een leuke band mee gekregen. 
Dat is ook wat ik zo leuk vind aan 
de Rv11; je leert zoveel nieuwe 
mensen kennen. Wat ook heel erg 
leuk is als ik voor mijn werk (www.
twinscooking.nl) bij de mensen 
thuis kom om een catering af te 
spreken. Dit jaar zit ik niet meer in 
de PK en werk ik meer achter de 
schermen, zoals in de commissie 
nieuwe leden, diner Wollerich en 
55 jaar Papgat. We hebben super 
veel lol met ons groepje bij elkaar. 
De “oudjes” helpen ons “jonkies” 
door hun vele ervaring andersom 
trekken we de “oudjes” de vloer 
op om te feesten. Ik wil nog even 
zeggen dat ik het geweldig mooi 
vindt wat de Jeugdraad doet voor 
de kinderen in Papgat. Dit vind ik 
een groot compliment waard.  Dus 
GIN GEDONDER, HOE GEKKER 
HOE SKÔNDER  is ook mijn motto 
dit jaar, maar vergeet niet dat na 
2010, je ons hierboven nog steeds 
dubbel blijft zien!!

Wil van der Linden
Mijn naam is Wil van der Linden 
en ik ben geboren op 13-03-1970. 
Ik ben getrouwd met Sandra en 
we hebben een zoon Rowan en 
dochter Elise. In mijn dagelijks le-
ven voetbal en kook ik graag, zo-
wel bij de Ruwenberg als voor ons 
eigen bedrijf www.twinscooking.nl 
en catering dat ontstaan is in 2004. 
Dat run ik samen met onze John. Ik 
ben dus één van die eeneiige twee-
ling.  Van ge wit wel: “Mi carnaval 
2010 gao de gij dubbel zien”. Een 
fantastisch jaar, omdat wij samen 
het koppel van 2010 mochten zijn 
en ons pap koning Jan. Het eerste 
jaar als prins en adjudant, waarop 
we het tweede jaar automatisch bij 
de PK commissie terecht kwamen 
om de neije te begeleiden.
Het tweede jaar hadden we een 
geweldig skôn koppel met hun da-
mes uit Olland. Dat was een histo-
risch moment. Ook in dit tweede 
jaar als PK commissie was het een 
gezellige leuke club om niet te ver-
geten. Nu ik adjudant ben geweest 
in 2010 en in de PK commissie heb 
gezeten  ben ik als derde jaar bij 
de commissie titelveiling en com-
missie Wollerich. Daar ben ik nu 
tevens voorzitter van.

Ook dit jaar hebben we bij Pap-
gat weer een geweldig koppel met 
hun dames uit Nijnsel. Een leuke 
enthousiaste prins en een adju-
dant die voor alles in is. Hun leus 
zegt genoeg. Zie de foto in deze 
krant en hou ze dan maar eens in 
de hand. Met carnavaleske groet, 
Saluut en Alaaf.

John van der Linden Wil van der Linden
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Tussenwoning met Garagebox 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: vdberg_makelaar 

Een betaalbare ruime 
tussenwoning met aparte 
garagebox, gelegen in woon-
wijk De Kienehoef. 
 
Tevens mogelijk om de wo-
ning zonder garage te kopen. 
Informeer vrijblijvend naar 
de mogelijkheden. 

Diepe tuin op het zuiden! 

te koop: Florisstraat 5 
  Sint-Oedenrode 

Meer informatie over de woning vindt u op onze 
website: www.vandenbergmakelaardij.nl of 
www.funda.nl, Of loop eens binnen in ons kan-
toor voor de brochure. 

Perceelsopp.: 201 m2 
Inhoud: ca. 350 m3 
Vraagprijs: € 224.500,- k.k. 
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De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492EE Sint Oedenrode
Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl

Zaterdag 17 december:
Kerstgala danscentrum Cultura!

Entree: € 15,00
Incl. Kir Royal bij binnenkomst

 en diverse luxe hapjes gedurende de avond!
Aanvang: 19.30 uur.

Maandag 26 december: 
4 gangen kerst diner, 

3 keuze menu! € 34,95 p/p
Alleen via reservering van 13.00-20.00 uur. 

Informeer naar het keuzemenu!

Maandag 26 december 
vanaf 21.00 uur: 

X-mas party @ de Vriendschap

Bedrijfswagens naar wens bij Autobedrijf Kees Vervoort

Autobedrijf Kees Vervoort heeft 
altijd gebruikte bedrijfswagens 
op voorraad van diverse merken. 
Sinds kort hebben ze zelfs nieu-
we bedrijfswagens op voorraad, 
de nieuwe Renault Master, be-
stelwagen van het jaar 2012, en 
de Renault Trafic. Splinternieuw, 
voor een zeer aantrekkelijke prijs. 
Behalve deze merken kunnen ze er 
ook alle andere typen bedrijfswa-

gens leveren. Zowel nieuw als ge-
bruikt. Het is dus extra de moeite 
waard om eens bij Kees Vervoort, 
aan de Schietbergweg 2 in Nijn-
sel, binnen te lopen en te vragen 
naar de mogelijkheden.

In de regio zijn er weinig tot geen 
autobedrijven die zich bezig hou-
den met bedrijfswagens. Daarom 
richt de markt zich veelvuldig op 

bedrijven buiten Sint-Oedenrode. 
Daar wil Autobedrijf Kees Vervoort 
verandering in brengen. Het auto-
bedrijf heeft altijd al de mogelijk-
heid gehad om lichte bedrijfswa-
gens te onderhouden. Sterker nog, 
de werkplaats is zelfs ingericht voor 
bedrijfswagens tot 6000 kg. Ver-
hoogd, verlengt, geen probleem. 
Bedrijfswagens moeten vaak wor-
den omgebouwd tot een rijdende 
werkplaats. Ook dat gedeelte kan 
Kees Vervoort verzorgen. Betim-
meringen, imperialen en acces-
soires in de bus zijn absoluut geen 
probleem. 

Behalve voor bedrijfswagens kunt 
u bij Kees Vervoort uiteraard blij-
vend terecht voor personenwa-
gens. Hierin verzorgen zij ook al-
les, van occasions, onderhoud, 
schadeherstel en ruitvervanging 
tot aircoservice. Autobedrijf  Kees 
Vervoort, tel: 0413-472364 web-
site: www.vervoortauto.nl 

advertorial

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

Cursus: Het Groene Woud

Heeft u een beeld bij het begrip Het 
Groene Woud, bijvoorbeeld bij het 
zien van dat bord van de ANWB 
langs de snelweg? Beschouwt u 
het idee  Het Groene Woud mis-
schien louter als een commercieel 
circus om meer toeristen in de 
driehoek tussen Eindhoven, Til-

burg en Den Bosch te trekken? 
Dan is de cursus Het Groene Woud 
georganiseerd door het IVN Rooi 
een aanrader voor u. Het IVN 
heeft een aantal prominente be-
trokken Brabanders bereid gevon-
den in twee avonden zodanig veel 
over Het Groene Woud te vertel-
len dat eenieder die bij deze cursus 
aanwezig is  behept raakt met Het 
Groene Woud virus.
Deelnemers weten daarna waar Het 
Groene Woud voor staat. Tijdens 
de twee avonden wordt uitgebreid 
ingegaan op de unieke natuurwaar-
den van het gebied samen met de 
fantastische cultuurwaarden die het 
gebied rijk is. Het Groene Woud om-
vat als kerngebieden o.a. de Oister-
wijkse vennen, de Kampina, het 

coulissen landschap van Heerbeek, 
de natte natuurparel de Scheeken, 
de Mortelen, het Dommeldal, de 
Geelders en alle tussenliggende cul-
tuurlandschappen die verweven zijn 
met Het Groene Woud.
De cursusavonden zijn op de 
woensdagen 15 februari en 21 
maart 2012, vervolgens wordt de 
cursus afgesloten met een fietstocht 
op zondag 1 april. Het IVN vraagt 
de deelnemers een bijdrage van € 
15,- in de kosten en zorgt daarvoor 
ook voor informatiemateriaal.
Opgeven voor de cursus kan d.m.v. 
een e-mail naar: groenewoudcur-
sus@gmail.com met opgaaf van 
naam, adres en telefoonnummer. 
Verdere informatie volgt in januari.
www.ivnrooi.nl

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Aanbieding: Craft winterbroek  

plus Craft onderhemd samen voor  € 99.95

Pro handschoenen (€ 17.95) 
+ 

Pro Overschoenen (€ 28.95) 
+ 

Pro Helmmuts  (€ 14.95) 

De helmmuts GRATIS  
dus de set van 3  komt op € 39.95

 Pro: Handschoenen Fleece SE 

Aanbieding: € 17.95
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De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Banken  Tafels  Kasten  Stoelen  UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Meubels & Meer
bij

KNALKORTINGEN op
TAFELS  in vele maten en kleuren
STOELEN  van leer, stof en alcantara
BANKEN  2-3 zits en hoekbanken
KASTEN  en dressoirs in diverse hoogtes

MEGA EINDEJAARSOPRUIMING

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden

Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten

 

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

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

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

Rooi en jaren ’60 orkestjes
Con Forza speelde vanaf 1964 tot 1974. De leider was Piet van der Aa, 
toetsenist Thieu Dortmans, drummer Frits Dortmans, gitarist en zang Jan 
Dortmans en saxofoon Christ Toonen. Het orkest werd betiteld als een 
dans en amusementsorkest.

Dirty ’68: Rinus van der Heijden, Jan Foolen,Peter Kluijtmans, Johan van de 
Pol, en  later Pietje de Koning. The Dynamite Shadows, eerst als drieman-
formatie met  o. a. Leon Raaymaker (basgitaar en zang) en Arie Korsten 
(sologitaar en zang), later kwamen daar o.a.  bij Pietje van Kasteren (slag-
gitaar) en Henny Korsten ( zang) .

Blub met Cor Mosseveld, Toon Cromsigt, Theo van Zandbeek. The Kicks 
met o.a. ook Toon Cromsigt.
De  Torpedos met Sjef en Hans van Liempd, Karel Foolen, Theo van de 
Coevering en Ria van Langen.
 Pietje de Koning speelde een grote rol bij : Posh en The Flying Arrows 
(Piet was Posh) The Gonks met zang van Dave Jones (jawel hoor: Piet de 
Koning). Piet was trouwens ook nog korte tijd manager/zanger en leraar 
van Dirty ’68, en later the leading man bij de John Peters Band..

Beatorkest de Gonks  was een uitvloeisel van orkest The Flying Arrows.  
Drummer bij de Gonks was Hans Hulsen, Verder Peter Vervoort, Ad de 
Haan. Daar kwam later Jan Vervoort nog bij en… Pietje de Koning (zang). 
Het is  te mooi om hier niets mee te doen: een reünie of een boek? 
Reacties graag naar: redactie@demooirooikrant.nl

Als we iets doen moet het wel snel, want:” Es “hadde”kumt, is “hebbe” 
te laot”.

     Nico van de Wetering

Rois Praotje

Uniek Kerstconcert in de Knoptoren

Volgens het voorwoord in het pro-
grammaboekje begon het als een 
eenvoudig plan: de Mik Recorders 
Players wilden een kerstconcert 
organiseren met zang en blokfluit. 
De basis was er al in de vorm van 
het blokfluitensemble, maar de 
zang nog niet. Er werd gezocht 
en de groep die er nu stond was 
voor de tweede keer bij elkaar 
onder de naam “Meierijs Vocaal 
Ensemble”. Leo Spoor was bereid 
gevonden om de muzikale leiding 
op zich te nemen.

Afgelopen zondagavond vond het 

Kerstconcert plaats in de Knopto-
ren. Het kerkje zat goed vol. Op 
het programma stond o.a Bach’s 
kerstcantate “Uns ist ein Kind ge-
boren” en werken van Telemans, 
Sweelinck en Grabieli. Het was een 
bijzonder concert, omdat de can-
tate begeleid werd door een blok-
fluitkwartet (Mik Record Players) 
in plaats van strijkers.
Begonnen werd met een traditio-
neel Catalaans kerstlied (The child 
of Mary. Hierna luisterden ze naar 
“Ecce virgo concipiet” van Jan Pie-
terszoon Sweelinck (1562-1621)  
Daarna hoorden  aanwezigen de 

11 jarige Daphne van Zundert, op 
haar sopraanblokfluit en begeleid 
door Axel Wenstedt (klavecim-
bel) en Angela Heetvelt (cello). 
Daphne speelde Partita 1 uit “Die 
kleine Kammermusik van Georg 
Philipp Telemann (1681 – 1767) 
Zij speelde vol passie en een groots 
applaus viel haar ten deel.  
Na de pauze was het werk van Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750) 
aan de beurt.Ten slotte galmde de 
beroemde Kerstcantate “Uns is ein 
Kind geboren”. Na een staande ova-
tie van het publiek en een bloemen-
hulde gingen ze voldaan huiswaarts.

Basisschool Sint Petrus

Kerstmarkt voor Stichting HoPe
Bijna kerstmis. Tijd voor gezel-
ligheid, saamhorigheid en zorgen 
voor elkaar. Ook op basisschool 
Sint Petrus. Komende donderdag, 
15 december staat er een grootse 
kerstmarkt op het programma. De 
kinderen zijn al druk in de weer, 
want er moet veel verkocht worden.

Het doel is de Stichting HoPe, een 
stichting die de indianen in de ber-
gen van Peru een beter bestaan 

probeert te geven. “Ons idee is ge-
kozen”, vertelt Maud de Roo trots 
(gr 5). “Oma voert veel acties om 
geld te verdienen, zodat de kinde-
ren daar naar school kunnen. Ze 
zijn daar heel arm.” Maud mocht 
op school over haar oma en het 
goede doel vertellen. Ook in groep 
8 werd onlangs al aandacht be-
steed aan de stichting HoPe. Meer 
stimulans was er niet nodig om de 
actie op touw te zetten. 

Komende donderdag van 17.00 – 
19.00 uur is iedereen welkom. U 
kunt dan genieten van de gezel-
lige kerstsfeer en van al hetgeen 
de kinderen hebben gemaakt. Wie 
weet is er iets van uw gading bij. 
Naast de eigengemaakte kerstattri-
buten, wordt er nog veel meer ver-
kocht. Bovendien kunt u genieten 
van een lekker kopje koffie, thee of 
chocolademelk  met wat lekkers.

Herderstocht 
door straten 
Boskant
Het is weer bijna kerst. Basisschool 
Franciscus uit Boskant wil deze 
kersttijd vooraf laten gaan door het 
samen vieren van de geboorte van 
Jezus. Dit jaar zal er een herdertjes-
tocht plaatsvinden door de straten 
van Boskant. De tocht wordt geor-
ganiseerd door het team, ouders en 
de leerlingen van groep 8. 

De dorpsraad, café ‘de Vriend-
schap’, supermarkt ‘Attent’, een 
paar cliënten van Meerschot en 
‘Tis alt wa’, zullen allemaal een 
aandeel hebben in de tocht. Kort-
om, een sfeervol kerstgebeuren 
voor de gemeenschap Boskant. De 
tocht vindt plaats op woensdag 21 
december vanaf 17.45 uur in de 
straten van Boskant. Iedereen mag 
zich aansluiten. Maar de kinderen 
staan vooraan.
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met jeugdige talenten op piano en harp

Kerstconcert door het gemengd koor Polyhymnia 

Gemengd koor Polyhymnia uit 
Olland, gemeente Sint-Oedenro-
de, verzorgt in samenwerking met 
muziekschool CKE uit Eindhoven 
een kerstconcert. Dit concert zal 
plaatsvinden op zaterdag 17 de-
cember om 19.30 uur in Cultureel 
Centrum Mariëndael te Sint-Oe-
denrode, onder de bezielende lei-
ding van Nicole Friedrich-Krijnen.

Het kerstconcert is voor het gemengd 
koor Polyhymnia, een koor met 40 

leden, één van de hoogtepunten in 
het jaar. Ook deze keer belooft dit 
concert een groot succes te worden, 
mede dankzij de intensieve voorbe-
reiding. Bovendien krijgt dit concert 
een extra dimensie door het optre-
den van enkele jeugdige talenten 
van de Eindhovense muziekschool.
Uit de talentenstroom van muziek-
school CKE doet Laura van der Kloet 
mee met harp. Ze heeft les van Ingje 
van Rijn. Behalve Laura treden ook 
nog twee jeugdige pianisten op: 

Julia van der Velden en Minoush 
Soaraya Klaassen. De muzikale in-
teresse van beide meisjes is vooral 
klassiek georiënteerd. De toegang is 
gratis. Het concert begint om 19.30 
uur en duurt tot circa 21.45 uur. Na 
afloop is een vrijwillige bijdrage aan 
de gemaakte kosten zeer welkom. 
Wij nodigen u van harte uit voor 
ons kerstconcert. Voor meer infor-
matie raadpleegt u www.koorpoly-
hymnia.nl. Of u neemt contact op 
met Leo van Kuik (0413 287 966).

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

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

llig zegge
n ze” 

Zondag 18 december 
vanaf 18.00 uur

BIG NICK

Een band die zowel eeuwige krakers 
als de laatste hits speelt? Een groep 
met een flinke dosis ervaring én een 

frisse uitstraling? Muzikanten en 
vocalisten die zich moeiteloos 
aanpassen aan elk publiek? 

Big Nick voldoet aan al deze criteria.

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

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

llig zegge
n ze” 

 
 

ORGANISEERT WEER HAAR JAARLIJKSE KAARTAVOND 
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MET ’T SKROTHUPKE 
 

OP ZATERDAG 17 DECEMBER A.S. 
 

AANVANG: 20.00 UUR in CAFE OUD ROOIJ 

 
 

ORGANISEERT WEER HAAR 
JAARLIJKSE KAARTAVOND
MET PRACHTIGE VLEES- EN WILDPRIJZEN

KOM RIKKEN EN JOKEREN
MET ’T SKROTHUPKE
OP ZATERDAG 

17 DECEMBER A.S.
AANVANG: 

20.00 UUR IN CAFE OUD ROOIJ

 
 

ORGANISEERT WEER HAAR JAARLIJKSE KAARTAVOND 
 

MET PRACHTIGE VLEES- EN WILDPRIJZEN 
 
 

 
 
 
 

 
 

KOM RIKKEN EN JOKEREN 
 

MET ’T SKROTHUPKE 
 

OP ZATERDAG 17 DECEMBER A.S. 
 

AANVANG: 20.00 UUR in CAFE OUD ROOIJ 

 
 

 
 

ORGANISEERT WEER HAAR JAARLIJKSE KAARTAVOND 
 

MET PRACHTIGE VLEES- EN WILDPRIJZEN 
 
 

 
 
 
 

 
 

KOM RIKKEN EN JOKEREN 
 

MET ’T SKROTHUPKE 
 

OP ZATERDAG 17 DECEMBER A.S. 
 

AANVANG: 20.00 UUR in CAFE OUD ROOIJ 

 
 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heer-
lijke familielunch of kerstdiner. ’s Middags 
serveren we een 3, 4 en zelfs een 5 gangen 
lunch. Voor de kinderen hebben wij 
speciale kindermenu’s. s’ Avonds is er 
natuurlijk het gebruikelijke kerstdiner in 
onze Brasserie. U kunt zelf uit diverse 
gerechten een heerlijk menu samen stellen. 
Bekijk de complete omschrijving van het menu op 
www.sonnerie.nl

25 & 26 december
Kerstlunch & Kerstdiner

Vier samen het begin van het nieuwe jaar in onze 
prachtige accommodatie. Hotel Restaurant la 
Sonnerie ontvangt u met een welkomstdrankje, 
waarna u een heerlijk en uitgebreid diner- en 
dessertbuffet aangeboden wordt. Daarna start de 
geweldige feestavond met onbeperkt drinken, 
heerlijke hapjes, geweldige live artiesten en 
natuurlijk een toost met een glaasje bubbels op 
het nieuwe jaar.  Aanvang 19.00 uur.

31 december
Sylvesterparty

Menu’s v.a.  39,00 p.p.

125,00 p.p.

Kookdemonstratie kalkoen bereiden bij Albert Heijn
Op 17 en 18 december vindt er 
in de Albert Heijn winkel aan de 
Markt 18 in St. Oedenrode een 
kookdemonstratie plaats. Daarbij 
is de hoofdrol weggelegd voor de 
kerstklassieker bij uitstek, kalkoen. 

"Aan iedereen die de culinaire 
kneepjes van een echte kerstkal-
koen onder de knie wil krijgen, laten 
we zien hoe je een kalkoen vult en 

bereidt. En natuurlijk kunnen klan-
ten proeven hoe lekker onze kerst-
kalkoen smaakt", aldus Albert Heijn 
supermarkt manager Rob Heijmans. 
Albert Heijn heeft deze kerst niet 
alleen kalkoen in het assortiment, 
maar ook een authentieke kant-
en-klare vulling volgens Engels re-
cept met kalkoenvlees, gedroogde 
appel, abrikozen, rozijnen en bies-
look. Verse kruiden (tijm, rozema-

rijn en oregano) en de bijpassende 
saus voor kalkoen met frisse si-
naasappel en specerijen maken de 
AH Kalkoen compleet. "Daarmee 
willen we kalkoen op de kerstkaart 
zetten. Wie de smaak van kalkoen 
te pakken krijgt, kan deze reserve-
ren via www.ah.nl/kalkoen. Vanaf 
22 december is de kalkoen ver-
krijgbaar in onze winkel", licht Rob 
Heijmans toe. 

advertorial

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant



Woensdag 14 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe22 Kunst & cultuur

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

BEDRIJFSPAND EN KANTOOR

OOK IN
DELEN

Wilhelminastraat 22a Mariahout
Info: Frans Vereijken, telefoonnummer 0499 - 42 21 76

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Deze week in vak apart:
Elfi Egmond

Welke studie volg je?
“Toegepaste psychologie”

Waar volg je die studie?
“Aan de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven”

Kun je uitleggen wat die studie 
precies inhoudt?
“De studie Toegepaste psy-
chologie is vrij nieuw, en heel 
breed. Het is in tegenstelling 
tot universitaire studie praktijk-
gericht. We worden opgeleid 
met verschillende competenties: 
coachen, trainen, adviseren, en 
onderzoeken. Dit kun je toepas-
sen bij Verkeer en veiligheid, 
consumentengedrag, studie-en 
beroepscoaching, of als advi-
seur bij bedrijven. Dit noemen 
ze de major, deze duurt vier jaar.
Daarnaast kun je nog voor een 
of twee minoren kiezen, dat is 
een meer persoonlijke aanvul-
ling op de major. In het tweede 
jaar heb ik Health and lifestyle 
gekozen, in het derde jaar Ver-
slavingskunde. Dat laatste van-
wege mijn werkervaring bij 
Novadic-Kentron, onder meer 
in Sint-Oedenrode.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“De studie sprak me aan omdat 
je veel leert over het gedrag van 
mensen; wat beweegt ze en wat 
voor invloed heeft de omgeving 
hierop? Je maakt kennis met 
veel verschillende gebieden. 
Vooral het deel Coaching vind 
ik interessant, omdat dit meer 
individueel is dan onderzoeken 
en trainen.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Misschien ga ik verder op het 
gebied van e-health. Deze ont-
wikkeling is sterk in opkomst in 
de zorg-sector. E-health is het 
via internet informatie en be-
handelingen bieden aan mensen 
met een zorgvraag. Zowel tradi-
tionele hulpverleners als de cli-
enten staan hier nog vaak scep-
tisch tegenover, maar steeds 
meer onderzoeken bevestigen 
dat het wel degelijk werkt voor 
een brede doelgroep. Binnen-
kort hoop ik mijn analyse af te 
ronden naar de oorzaak van die 
scepsis bij behandelaren.
Met e-health heb ik inmiddels 
ruime ervaring opgedaan, o.a. 
tijdens mijn stage in een psy-
chotherapiepraktijk in Spanje. 
Zowel daar als in Nederland 
heb ik behandelprogramma’s 
ontwikkeld voor het bedrijf 
Minddistrict, onder meer voor 
ex-gedetineerden met een ver-
slavingsprobleem.” 

DeMooiRooiKrant wenst Elfi 
veel succes in de toekomst!

Wil jij ook in deze rubriek?
Meld je dan snel aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

Jeugdnatuurwacht maakt kerststukjes
Op zaterdag 17 december 2011 
gaan we met Jeugdnatuurwacht  
“De Populier” weer de jaarlijkse 
kerststukjes uit natuurlijke materi-
alen maken. De kinderen kunnen 
zelf ook natuurlijke materialen 
meebrengen. Denk bijvoorbeeld 
aan: dennenappels, appeltjes of 

peertjes, veertjes, besjes, noten of 
andere frutsels of fratsen.  Géén 
kaarsen. Voor bakjes en groen 
wordt gezorgd! 
Ook vieren we deze dag de offici-
ele installatie van de nieuwe leden. 
Hiervoor hebben we de wethou-
der uitgenodigd, deze komt rond 

10.30 uur.
De kinderen worden om 9:30 uur 
verwacht in Mariëndael aan de 
Laan van Henkenshage in Sint-
Oedenrode. Deze activiteit eindigt 
om ongeveer 11.30 uur. 
Afmelden kan bij Lily den Otter.  
tel. 0413-477747.

Kerstviering voor oudere gemeenteleden
Woensdag 21 december a.s. is er 
een kerstviering om 14.30 uur in 
de Knoptorenkerk in Sint-Oeden-
rode voor oudere gemeenteleden. 
U bent vanaf 14.00 uur welkom.

U wordt van harte hiervoor uit-
genodigd. In deze viering zal ds. 
Bas Stigter de meditatie verzorgen. 
Muzikale omlijsting: Hannah Bog-
man, piano en Paulien Rabbers, 

blokfluit. Wij hopen u bij deze 
kerstviering te mogen begroeten. 
Het pastorale team Sint-Oedenro-
de, Son en Breugel.

Levende Kerststal in Olland weer geopend tijdens 
de kerst
Vorig jaar werd hij gebouwd; een 
houten stal met een dak van bam-
boe. Tijdens de kerst stond hij er 
voor het eerst en werd het Dorps-
plein omgetoverd in kerstsfeer. 
Zelfs de ster van Bethlehem fon-
kelde hoog in de lucht. De men-
sen kwamen samen en het verhaal 
van Jezus werd voorgedragen. Een 
traditie was geboren. 

Binnenkort wordt het geheel weer 
opgebouwd. Op 24 december 

gaan Jozef en Maria met de ezel 
door het dorp, op zoek naar de stal. 
De nachtmis begint deze kerst-
avond in Olland om 20.30 uur. 
Aansluitend hierop, is de ‘levende 
stal’ geopend. Maria en Jozef vin-
den de juiste weg en met hen ook 
de drie Koningen, een Engel en een 
écht kindje Jezus. De dieren hou-
den de wacht. De Dorpskapel zal 
samen met het jongerenkoor zor-
gen voor een muzikale noot.

Op 26 december begint de Ol-
landse gezinsviering om 09.30 uur. 
Deze tweede kerstdag is de ‘le-
vende kerststal’ open van 10.00-
12.00 uur. Muziek wordt verzorgd 
door Gitaarclub Ancora samen met 
het kinderkoor. Beide dagen kunt 
u genieten van een gratis glaasje 
glühwein of warme chocolade-
melk. Met dank aan de commissie 
levende kerststal.

Kerstconcert met een vleugje musical
Op zondag 18 december 2011 
geeft Harmonie Nijnsel haar jaar-
lijkse kerstconcert. Dit jaar wordt 
het een kerstconcert met een mu-
sicaltint. Het concert wordt ge-
houden in de Goede Herder en zal 
om 15.30 uur starten. 

Harmonie Nijnsel werkt dit jaar sa-
men met twee zangeressen, Francé 
Beks & Mirjam van Hastenberg, 
die het concert een extra dimensie 
zullen geven. Zij zullen onder an-
dere nummers uit de musicals Evita 
en The Phantom of the Opera ten 
gehore brengen. Dit alles met on-
dersteuning van Harmonie Nijnsel. 

Het harmonieorkest zelf zal enkele 
musicalmedleys ten gehore bren-
gen. Een voorbeeld is Miss Saigon. 
Naast musicalmedleys zal het or-
kest ook nummers als Overture to 
a New Age en Pavane pour un en-
fant lefunte spelen. 

Wilt u het kerstgevoel samen met 

Harmonie Nijnsel  beleven? Kaar-
ten zijn te koop bij Juwelier Goud-
smid Opaal. De entreeprijs voor 

volwassenen is € 5,-, kinderen t/m 
12 jaar hebben gratis entree. 

Borchmolendijk 1 5492 AJ  Sint-Oedenrode    
Telefoon: 0413 - 420190 Fax: 0413 - 420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl

Bespaar als ondernemer op uw zorgverzekering en 
laat ook uw medewerkers profiteren van de 
voordelen van een collectieve zorgverzekering. 

Neem contact met ons op of loop even binnen 
zodat we u kunnen begeleiden met het maken 
van de juiste keuze. 
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extra tegoed
25%

www.primera.nl  |  98  |  www.primera.nl

Miss Saigon vertelt het indrukkwekkende verhaal 
over de meeslepende liefde tussen de Amerikaanse 
soldaat Chris en Vietnamese meisje Kim in het 
magische Saigon. Nu te zien in het Beatrix Theater 
in Utrecht.
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Te besteden voor alle musicals  
van Joop van den Ende  
Theaterproducties. 
Vanaf € 5,-.

tICkEtS VOOr JOOP VaN dEN ENdE  
tHEatErPrOduCtIES tE kOOP BIJ PrIMEra!

De wereldhit WICKED is nu te zien in het AFAS 
Circustheater Den Haag. Het weergaloze verhaal 
van de onwaarschijnlijke vriendschap tussen de 
blonde, populaire en stijlvolle Glinda en de groene, 
onbegrepen en strijdlustige Elphaba.

Cadeautip! Geef een musical cadeau!

Ga voor meer informatie naar Primera.nl

  Nieuw 
musicaltickets!

CAMErON MACKINTOSH’s nieuwe productie 
van BOUBLIL & SCHÖNBErG’s

Tickets nu 
   te koop:
MECC Maastricht
15-18 december 2011

Jaarbeurs utrecht
22-30 december 2011

IJsselhallen Zwolle
5-8 januari 2012

kaarten verkrijgbaar
vanaf € 29,95

   Nieuw
musicaltickets!

extra tegoed
25%

www.primera.nl  |  98  |  www.primera.nl

Miss Saigon vertelt het indrukkwekkende verhaal 
over de meeslepende liefde tussen de Amerikaanse 
soldaat Chris en Vietnamese meisje Kim in het 
magische Saigon. Nu te zien in het Beatrix Theater 
in Utrecht.
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Te besteden voor alle musicals  
van Joop van den Ende  
Theaterproducties. 
Vanaf € 5,-.

TICKETS VOOR JOOP VAN DEN ENDE  
THEATERPRODUCTIES TE KOOP BIJ PRIMERA!

De wereldhit WICKED is nu te zien in het AFAS 
Circustheater Den Haag. Het weergaloze verhaal 
van de onwaarschijnlijke vriendschap tussen de 
blonde, populaire en stijlvolle Glinda en de groene, 
onbegrepen en strijdlustige Elphaba.

Cadeautip! Geef een musical cadeau!

Ga voor meer informatie naar Primera.nl

  Nieuw 
musicaltickets!

CAMERON MACKINTOSH’s nieuwe productie 
van BOUBLIL & SCHÖNBERG’s

nu 
   te koop:
MECC Maastricht
15-18 december 2011

Jaarbeurs Utrecht
22-30 december 2011

IJsselhallen Zwolle
5-8 januari 2012

Kaarten verkrijgbaar
vanaf € 29,95

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
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Familie van der Zanden vanuit Zweden

Van A(uto)   
naar…. B(ed & breakfast)

Vorige week is er begonnen met het boren 
van een nieuwe waterbron. Het kan nog 
net in het licht van de avondzon. Dit keer 
is het aanbesteed aan een enkele Zweed. 
De Nederlandse taal komt er 
niet aan te pas. We voelen de 
druk van een examenklas. Als 
het boren is begonnen heb-
ben we ons snel herwonnen. 
We hopen op niet teveel ste-
nen in dit gebied, want dan 
wordt er gebruik gemaakt 
van dynamiet. Helaas zijn er 
geen alternatieven, dus ge-
bruiken ze explosieven. Na 
70 meter loopt de spanning 
op. We zitten er bovenop en 
ja hoor, 25meter later zien we 
opeens water. Gewoon bij ons in de achtertuin! Het is nog een beetje 
bruin, maar elke 100 liter wordt het beter en het plaatje completer. 
De frequentie loopt op, blijdschap ten top. Per uur zo’n 15000liter. 
Niks in vergelijking met een bloemengieter.      
De Zweed, een robuuste man met baard en een prachtig lange paar-
denstaart  riep: ‘het zit wel snor’ en we hoorden een tevreden ge-
knor. Hij trok zijn pet van voor naar achter en wij dachten: ‘oei daar 
zit wat achter’. Hij had nieuws over drukvaten en slangen en met 
zijn bolle wangen vertelde hij over filters en stuwen om het water 
omhoog te duwen via  pomp, pijp, slang en buis komt er water in 
ons huis. Vervolgens is de hele procedure opgestart, vol verwachting 
klopt ons hart!

fort sätt (wordt vervolgd) 

Luch
tpo

st

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Kijk het voordeel 
van de belastingbril!

Vraag naar de voorwaarden.

En dat scheelt u maar liefst 

19%over het montuur

ZICHTBAAR BETER

Heuvel 30, 5492 AD  Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 27 20, www.huiskensoptiek.nl
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ONZE OPRUIMING 
IS GESTART!!

Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 47 70 30 Fax: (0413) 47 99 79

www.geritsmode.nl

KORTING OP ONZE 
WINTERCOLLECTIE

Kossen | Design

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

Publik Grafische Vormgeving biedt 
opdrachtgevers nu nóg meer
Reclamebureau Publik, gevestigd 
in Son, heeft haar activiteiten sinds 
kort uitgebreid. Al meer dan 10 
jaar komen er de meest creatieve 
creaties uit de koker van deze orga-
nisatie. Het dienstenaanbod is uit-
gebreid met strategie-, marketing 
en communicatieactiviteiten. Door 
een vast team om zich heen te ver-
zamelen kan Publik haar klanten 
nu nog beter van dienst zijn.

Vragen uit de markt
Het team kreeg de afgelopen tijd 
steeds vaker vragen uit de markt 
over marketing- en communicatie-
strategie. Mede-eigenaar van Pu-

blik, Marieke Verhoeven:
“ Van verschillende kanten kregen 
we vragen als Hoe positioneer ik 
mijn merk? en Hoe zouden wij het 
beste onze doelgroep kunnen be-
reiken? Aangezien wij tot voor kort 
specialisten in Concept en Creatie 
waren, werd het tijd dat wij ons 
ook gingen richten op Commu-
nicatie.” Samen met een relatie-
netwerk van experts neemt Publik 
nu de organisatie en uitvoering uit 
handen van de opdrachtgever.

Publik: concept, creatie en uitvoe-
ring 
Publik Grafische Vormgeving is een 

ervaren ontwerpbureau. Het team 
bestaat uit enthousiastelingen die 
werken vanuit hun eigen exper-
tise, waarbij concept, creatie en 
uitvoering de boventoon voeren. 
Naast het eigen team van Publik is 
er op locatie inpandig een goede 
aanvulling van een vaste groep 
professionals. Denk hierbij aan een 
digitale drukkerij, web-to-print, in-
teractieve media en een uitgeverij. 
Hierdoor biedt dit bedrijf scherpe 
tarieven en kan de opdrachtgever 
ook nog eens effectief bediend 
worden. U kunt contact opnemen 
met het bureau via www.publik.nl.

advertorial

Huyberts Keukens trakteert op voorproefje Kerst
Proef, beleef en ervaar tijdens 
kookdemo. December staat bij veel 
mensen in het teken van gezellig-
heid. Kaarsjes aan, de kerstboom 
versieren en samen genieten.  Lek-
ker eten en drinken mag daarbij 
niet ontbreken. Om u alvast een 
voorproefje te geven, nodigen wij 
u uit om op zaterdag 17 december 
onze showroom te bezoeken. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur komt een 
Siemens top-kok speciaal voor de 
kerst een doorlopende kookdemo 
verzorgen. Kom langs en beleef de 

vele mogelijkheden van de moder-
ne keukenapparatuur. 

Tijdens de kookdemo bereidt de 
topkok diverse heerlijke gerech-
ten, waarbij hij onder meer gebruik 
maakt van de traditionele oven, de 
combisteamer, de inductiekook-
plaat en de Teppan Yaki plaat. 
Proef en beleef, onder het genot 
van een lekker drankje hoe u met 
de moderne keukenapparatuur  in 
een handomdraai bijzondere ge-
rechten op tafel tovert. Gezond, 

eenvoudig en verrassend lekker. 
Dat is pas dubbel genieten! Uiter-
aard krijgt u ook tips over diverse 
apparaten en gerechten.

In onze ruime showroom kunt u 
bovendien volop inspiratie op doen 
voor eigentijdse keukenideeën. Wij 
denken graag met u mee over de 
mogelijkheden, afgestemd op uw 
budget. Een afspraak voor een eer-
lijk, deskundig en persoonlijk advies 
is dan ook zo gemaakt. Het team van 
Huyberts Keukens staat voor u klaar.

advertorial

Ranonkels 

50st voor maar     €2,99
Eucalyptus 
Per bos slechts    €1,- 
Hyacinten 
5 stuks voor     €2,-
Diverse kerststukken 
voor maar      €2,99
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tijdens dit vriendenweekend kun je profiteren 

van de volgende vriendenkortingen:

1 artikel = 20% korting
2 artikelen = 30% korting
3 of meer artikelen = 40% korting
alle winterjassen = 50% korting

deze vriendenkorting geldt op de gehele wintercollectie m.u.v. basiscollectie en accessoires

donderdag 22 december zijn wij geopend tot 21.00 uur

vriendenweekend
16 t/m 18 december

Heuvel 22 5492 AD Sint-Oedenrode Tel: 0413-478588 www.amigos-menswear.nl

Vrijdag 23 december: X-masFlirt in de Beurs

HabbEvents: garantie voor een topfeest

Mart Habraken is al jaar en dag te boeken als 
DJ op allerlei feesten en festivals, echter door 
zijn vele contacten is ook het organiseren van 
evenementen onderdeel geworden van zijn on-
derneming. Mart heeft onderscheidende ideeën 
en maakt die waar onder de naam HabbEvents. 
Ook volgende week vrijdag 23 december staat er 
weer een topfeest op het programma. Zalencen-
trum de Beurs is dan het toneel voor X-masFlirt.

X-masFlirt vond vorig jaar voor het eerst plaats. 
Toen met het thema Glamourous. Dit jaar is 
White de dresscode. Mart: “Met dit feest wil-
len we echt onderscheiden. Zo zal er veel aan-
dacht worden besteed aan het decor. Gasten 
krijgen een welkomstdrankje bij binnenkomst 
en zullen deze avond echt beleven, de ver-
schillende DJ’s treden op met live saxofonist, 
en een zangeres zal het feest compleet maken. 
Zo gaan we een bijzondere sfeer creëren. Er zal 
voornamelijk dance, house en hedendaagse 
muziek worden gedraaid.”

HabbEvents organiseerde eerder al een paar zeer 
geslaagde evenementen. Zo bouwt Mart samen 
met meer dan 120 feestgangers al jaren een 
feestje tijdens Koninginnedag op een boot in de 
grachten van Amsterdam. Zijn gasten worden de 
hele dag vermaakt met een hapje, een drankje en 
goede muziek. “Dit idee sloeg meteen goed aan. 
Nu is het ieder jaar volledig uitverkocht. Mensen 
willen het graag een keer meemaken.”
Voor een totaal andere doelgroep, namelijk mo-
torsport liefhebbers, regelt HabbEvents jaarlijks 
een VIP-trip naar Parijs. Een volle partybus trekt 
dan een weekend naar Frankrijk om daar een 
internationale stadioncross bij te wonen. Hab-
bEvents zorgt voor een feestje onderweg, boekt 
hotels en tickets voor de wedstrijden. De reizigers 
hoeven alleen maar te genieten.
Zo zie je maar. HabbEvents maakt overal een 
feestje van. Eerst is X-masFlirt aan de beurt. 
Koop snel een kaartje voor maar 10 euro ex 
fee bij Primera of op www.habbevents.nl.  Op 
naar een heerlijk kerstfeest.

advertorial
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Duur puntverlies Concordia/Boskantkorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen De Peelkorf 1 op 
het programma. Bij winst zou er 
weer naar boven gekeken kunnen 
worden, bij verlies gaat Concor-
dia/Boskant onderaan meedraaien. 

Concordia/Boskant startte goed 
aan de wedstrijd.  Al in de eerste 
minuut kwam Concordia/Boskant 
op voorsprong door het benutten 
van een strafworp 0-1. Er werd 
goed gespeeld en de afstandscho-
ten lagen goed. Binnen 5 minuten 
stond er een 0-3 voorsprong op 
het scorebord. Ook De Peelkorf 
wist een afstandschot te benutten, 
maar ook hier antwoorden Con-
cordia/Boskant op met een mooi 
afstandschot 1-4. Na een kwartier 
spelen werd het spel wat minder, 
in plaats van de scoren uit te bou-
wen werd er lang gezocht naar 

een doelpunt. Uiteindelijk viel het 
doelpunt aan de andere kant voor 
De Peelkorf. Concordia/Boskant 
bleef zoeken naar een doelpunt en 
wist uiteindelijk met een kort kans-
je de 2-5 te maken. Kort voor rust 
kreeg De Peelkorf wat meer grip op 
de wedstrijd en wist met twee af-
standschoten terug te komen op een 
4-5 stand.
Al snel na rust wist De Peelkorf de 
stand gelijk te trekken en zelfs op 
voorsprong te komen 6-5. Con-
cordia/Boskant liet zich niet uit 
het veld slaan en maakte met een 
doorloopbal 6-6. Hierna lukt het 
Concordia/Boskant niet meer om 
tot scoren te komen. Er werd lang 
gezocht maar doelpunten kwamen 
er niet, door wat slordigheden in 
de verdediging wist De Peelkorf 
dit direct hard af te straffen en een 
voorsprong uit te bouwen 8-6. 

Concordia/Boskant wist uitein-
delijk door het benutten van een 
vrijebal weer te scoren 8-7, maar 
direct kregen ze weer een doelpunt 
tegen 9-7. Er bleef gezocht worden 
naar kansen en er was ook veel bal-
bezit maar de korf vinden leek toch 
even te moeilijk voor de dames van 
Concordia/Boskant. Gelukkig la-
gen de vrijeballen wel goed en met 
het benutten hiervan (9-8) leek 
er nog van alles mogelijk. Helaas 
wist Concordia/Boskant ook in de 
laatste tien minuten niet de korf 
te vinden, er werd steeds slordiger 
gespeeld en de mooie combinaties 
bleven uit. Zo eindigde de wed-
strijd in een teleurstellende 9-8. 
Volgende week staat de thuiswed-
strijd tegen de Wilma’s op het pro-
gramma. Deze wedstrijd wordt om 
11.20 uur gespeeld in sporthal de 
Beemd te Veghel. 

handboogschieten Ontspanning

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Albert Ofwegen 
met een score van 221. Verdere 
uitslag: Jan van Erp en Jan van 
Bergen 217, Jan Gordijn 192, Ron 
Spijker 187, Jan Lathouwers 159, 
Jan Habraken 153, Piet van Keme-
nade 156 en Paul Reichert 151. 

Op vrijdagavond hebben de se-
nioren de laatste wedstrijd uit de 
Najaarscompetitie verschoten, de 
indoor FITA wedstrijd. Er is ge-
schoten op 25 meter op 3 verschil-
lende blazoenen, nl. 40, 60 en 80 
cm. Voor deze wedstrijd geven de 
schutters de verwachte score op. 
Winnaar is degene die zijn opge-
geven score het dichtst benaderd. 
Winnaar werd Martie Verhoeven 
met een verschil van 3 punten. 
De verdere uitslag Jan van Erp 4, 
Annette Boonstoppel +6, Saskia 

Boonstoppel -6, Wil Kivits 8, 
Michael Moonen 9, Jos van der 
|Veer 12, John van Mulukom 13, 
Beppie van Bergen 15, Albert Of-
wegen 28, Jos van de Berg 32 en 
Frans van de Braak 40. 
In het weekend heeft Agnes 
Vissers de cursus scheidsrechter ge-
volgd. Zij is nu kandidaat-scheids-
rechter en moet het komende jaar 
nog diverse stages lopen om haar 
diploma te halen.
Dinsdagavond 13 december start 
de NHB 25 meter 1 pijl competitie 
2011-2012 voor de senioren. Het 
team van Ontspanning schiet thuis 
hun eerste wedstrijd, aanvang 
20.00 uur. Op woensdagavond 
traint de jeugdafdeling. Op vrijdag-
avond 16 december start de NHB 
25 meter 1 pijl competitie voor de 
jeugd uit bij De Bosjagers in Best, 
uiterlijk 18.10 uur bij Ontspanning 
verzamelen. De senioren schieten 
dan de Oliebollen wedstrijd, mmm.

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

€ 34,99

VANAF

    Snowboardschoenen

NU vanafNU vanaf

€ 79,95

    Snowboards

NU vanaf

    Snowboardschoenen

NU vanafNU vanaf

€ 79,95

NU vanaf

€ 179,95

    Skischoenen

NU vanafNU vanaf

€ 79,95

    Skisets

NU vanaf

    Skischoenen

NU vanafNU vanaf

€ 79,95

NU vanaf

€ 189,95

150 verschillende skisets  50 verschillende snowboards
75 modellen skischoenen  40 modellen snowboardschoenen

Uniek in Nederland!
Radiaal slijpen en customtuning voor meer grip en draaicomfort! 

Waxen en slijpen klaar terwijl u winkelt!

Houten slee
• Ook opvouwbaar
• Klassiek ontwerp

Kettler Polo M
• De hometrainer met de allerlaagste instap

voor jong en oud
• Trainingscomputer met doelzone-

training en permanente
weergave van 8 functies

• Manueel verstelbaar magneet-
remsysteem en
7 kg vliegwiel

€ 339,-

Antislipzooltjes   
• Diverse ‘sneeuwkettingen’

en antislipzooltjes

€ 8,95

VANAF

(SNOW)BOOTS
Keuze uit meer dan 
200 modellen!

€

VANAF

Houten slee
• Ook opvouwbaar
• Klassiek ontwerp

Antislipzooltjes   (SNOW)BOOTS

SKISETS, SNOWBOARDS

SKISCHOENEN en 

SNOWBOARDSCHOENEN

KORTING
10-60%

Winterpret begint bij De Wit!

Vanaf januari 2012 bij

Pieter Brueghel

25 NIEUWE WORKSHOPS

Pieter Brueghel
Middegaal 23-25 
5461XB Veghel 

Meer informatie via 
www.pieterbrueghel.nl 
onder ‘workshops’.

Centrum voor Kunst en Cultuur

18 december: Driedorpencrosshardlopen

Op zondag 18 december vindt weer 
de jaarlijkse driedorpencross van 
Fortuna’67 plaats. Deze hardloop-
wedstrijd vindt plaats in de bossen 
aan de Coevering tussen de dorpen 
Sint-Oedenrode, Veghel en Schijn-
del. Het parcours is gevarieerd en 
daardoor een uitdaging voor jong 
en oud. De wedstrijd maakt deel 
uit van de Kempische crosscom-
petitie, maar deelname staat open 

voor alle atleten en trimmers. 

Let op: in tegenstelling tot eerdere 
jaren vindt de cross dit jaar niet in 
maart plaats, maar in december!! Er 
kan worden gestart op verschillende 
afstanden voor zowel de jeugdlo-
pers als volwassenen. Aanvang van 
de eerste wedstrijden is om 11.00 
uur. De locatie is nabij manage Her-
tog Jan, Molenweg 3 Veghel. De 

route is aangegeven met bordjes. 

Inschrijven is op de dag zelf ook 
mogelijk vanaf 9.00 uur. Voor meer 
informatie over starttijden, te lo-
pen afstanden en inschrijfinforma-
tie, kunt u contact opnemen met 
Tiny Aarts op 0413 – 47 80 82, 
via info@fortuna67.nl of 
kijk op www.fortuna67.nl voor alle 
informatie. 

Odisco lijdt flinke nederlaag
Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen De Weebosch 1 op 
het programma. Odisco speelde 
het eerste kwartier goed en was de 
betere ploeg maar kon niet voorko-
men na 15 minuten al tegen een 0-2 
achterstand aan te kijken. Pas na 21 
minuten deed Maré Meijs iets terug 
en maakte de 1-2. De rust stand was 
1-3 en dat had Odisco aan zichzelf 
te danken door in de 1e 15 minuten 
niet te scoren.

Na rust was er niet veel meer over 
van het sterke verdedigende spel van 
Odisco van de 1e helft. Ondanks dat 
na 5 minuten in de 2e helft de 2-4 ge-
maakt werd door Marlon van Hees-
wijk liep Weebosch daarna makkelijk 
weg naar 2-8 in 5 minuten tijd door 
slecht verdedigen en het missen van 
de nodige kansen. Meike Leenderts 
deed iets terug in de 12e minuut en 
maakte de 3-8. Daarna was het spel 
van Weebosch beter en verzorgder 

en liepen weg naar 3-13. Marieke 
van Heeswijk en Myrthe van Heere-
veld deden nog wat terug en maakte 
de 4 en 5-13. Maar Weebosch wist 
de wedstrijd toch met een ruime 
5-15 winnend af te sluiten. Odisco 
liet zich in de 2e helft te makkelijk 
overlopen en misten de nodige kan-
sen waaronder 2 strafworpen en kon 
daarom niet in de buurt komen van 
Weebosch, die dan ook de terechte 
winnaars waren van deze wedstrijd.
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Nieuw hoofdbestuur vv Nijnselvoetbal

Op 13 oktober 2011 riep het 
bestuur van vv Nijnsel een ex-
tra ledenvergadering bijeen. Het 
toenmalige hoofdbestuur gaf in 
die bijeenkomst te kennen op 8 
december 2011 te willen aftre-
den. Er was sprake van een on-
derlinge vertrouwensbreuk. Vanaf 
juni van dit jaar was volgens haar 
zeggen getracht om deze breuk 
te herstellen maar al deze pogin-
gen strandden uiteindelijk. Er zat 
dus niets anders op om de leden 
haar ontslag aan te bieden en tot 
de algemene ledenvergadering 
van 8 december als ‘hoofdbestuur 
a.i.’ door te gaan om onder meer 
de lopende zaken af te ronden. 
Hoofdbestuurslid Cor van Gastel 
gaf destijds als enige aan te willen 
aanblijven. Op die bewuste bij-
eenkomst in oktober werd dien-
tengevolge een commissie ‘nieuw 

te vormen bestuur’ in het leven 
geroepen, bestaande uit hoofd-
sponsor Peter Voss, erelid en oud 
voorzitter Jan de Vries en senio-
renlid Paul van Gastel. Er brak een 
turbulente tijd aan.

De commissie verzette bergen 
werken. Binnen de vereniging 
voerde ze diverse gesprekken met 
betrokken geledingen en personen 
uit de club. Ook stak de commissie 
haar licht op bij andere verenigin-
gen. Dat leverde nieuwe inzich-
ten op. Er werd een organogram 
gemaakt. De structuur werd aan-
gepast. Verschillende geledingen 
binnen de club werd om hun me-
ning gevraagd. Allemaal waren ze 
positief over de nieuwe koers. Het 
werd tijd om snel namen te zetten 
bij de verschillende posities. In een 
rap tempo werden deze gevon-

den. Het nieuwe bestuur wilde wel 
met een schone lei beginnen. Het  
complete oude bestuur werd dus 
gevraagd te stoppen, dus ook Cor 
van Gastel. Hij gaf gehoor aan de 
oproep.

In de druk bezochte ledenverga-
dering van donderdag 8 december 
jongstleden zijn de vijf kandidaten 
met grote meerderheid van stem-
men gekozen en werd tevens het 
vertrouwen uitgesproken in Arent 
van Dijk als nieuwe voorzitter. 
Naast Van Dijk zijn als hoofdbe-
stuurslid gekozen Willy Kremers, 
Harrie van Zutphen, Marc de Vries 
en Lambert Verhoeven. De nieuw-
bakken voorzitter Arent van Dijk: 
‘We zijn erg blij met het vertrou-
wen van de leden. Een beter begin 
kunnen we ons niet wensen. Het 
schept daarentegen ook verplich-
tingen. De naderende winterstop 
komt ons wel goed uit, want dat 
geeft ons de gelegenheid om ons-
zelf goed in de materie te verdie-
pen en zaken over te nemen en 
op te pakken. Verder is het van 
belang dat we de commissies 
gaan bemensen. Veel leden heb-
ben al aangegeven “iets te wil-
len gaan of blijven doen” en daar 
willen we natuurlijk graag gebruik 
van maken. vv Nijnsel heeft altijd 
over een groot, enthousiast en 
gepassioneerd kaderbestand kun-
nen beschikken en “dat goud van 
de samenleving” willen we graag 
koesteren. Het vorige bestuur en 
de TC hebben veel en goed werk 
verzet en lang niet altijd onder 
makkelijke omstandigheden. Daar 
hebben we veel waardering voor 
en daar willen we ook graag op 
voortborduren.”

Rooise clubs met gemengde gevoelens winterstop in
De trainers zullen met gemende gevoelens te-
rug kijken op de eerste helft van de competitie. 
Rhode presteert, net als Boskant, met horten 
en stoten en Nijnsel heeft gewoonweg veel te 
weinig punten gepakt. Zij zullen nog hard moe-
ten strijden om in de vierde klasse te blijven. De 
enige ploeg die een ruime voldoende wist te 
halen is Ollandia. Ondanks de pijnlijke verlies-
partij van afgelopen zondag tegen SDDL. 

Ollandia – SDDL 0-3 (0-0)

Ollandia speelde ‘thuis’ op het terrein van 
SDDL, omdat bij aanvang van de competi-
tie Ollandia haar geplande uitduel met SDDL 
door omstandigheden in Olland afwerkte. 
Heel verwarrend. Dat was het spel van Ol-
landia ook. Althans, ze werden verward door 
de tegenpartij, die de gasten graag aan de 
bal lieten. De mannen van Gerard van Zut-
phen wisten daar maar moeilijk mee om te 
gaan. “Onze tegenstanders passen zich te-
genwoordig aan ons aan”, relativeerde Van 
Zutphen. “In het begin van de competitie 
dacht iedereen Ollandia wel even te pakken. 
Maar nu stellen ze zich anders op. We kon-
den de broers Erven niet in de ruimte aan-
spelen en zij profiteerden in de counter.” De 
nummer tien van SDDL was ongrijpbaar. Hij 
was er dan ook verantwoordelijk voor dat 
Ollandia met 0-3 op de broek kreeg.

EVVC – Nijnsel 5-2 (2-0)
Ook VV Nijnsel gaat met een bittere nasmaak 
de winterstop in. Hoewel het misschien geen 
schande is om met 5-2 van de koploper te 
verliezen, doet het natuurlijk altijd pijn. Pa-
trick van Osch wist een hele vroege tegen-
treffer nog te voorkomen door een penalty 

te stoppen, maar daarna liet EVVC zien dat 
het een absolute kampioenskandidaat is. Ze 
liepen uit naar een 4-0 voorsprong. Nijnsel 
was timide en leek geruisloos op de slacht-
bank te gaan liggen. Gelukkig lieten de man-
nen van Jan Noten toch nog even de tanden 
zien. Dat mondde uit in twee doelpunten: 
één van Lars van Zutphen, de topscoorder 
van Nijnsel en één van Nick Dortmans. Daar 
bleef het bij, tenminste wat Nijnsel betreft.

FC Schadewijk – Boskant 2-1 (1-1)
Vorige week gaf trainer Theo van Lieshout 
al aan dat zijn ploeg veel beter kan dan wat 
ze tot nu toe lieten zien. Afgelopen zondag 
vingen de meegereisde supporters daar een 
glimp van op. Tegen hoogvlieger FC Schade-
wijk legden de spelers een goede partij op de 
mat. Vooral de eerste helft was Boskant be-
ter. Ook het scorebord gaf dat na de veertig-
ste minuut aan. Pieter van de Warenburg had 
de gasten namelijk op 0-1 gebracht door een 
voorzet van Frank van der Heijden binnen te 
werken. Lang konden ze er niet van genieten. 
Nog voor rust stond het 1-1. De tweede helft 
werd zeer spannend. Schadewijk kwam op 
2-1, maar daar liet Boskant het niet bij zitten. 
Bijna maakten ze nog gelijk, maar een bal van 
Van de Warenburg werd van de lijn gehaald.

Stiphout Voorruit – Rhode 0-3 (0-3)
Een droomstart. Zo kun je het eerste kwartier 
van Rhode, afgelopen zondag op bezoek bij 
Stiphout Vooruit, zeker noemen. Na 15 minu-
ten voetbal stond het zomaar 0-3. Dat Stip-
hout er daarna niet meer aan te pas kwam, 
was ook een verdienste van de mannen van 
Ronald Tielemans. In de eerste minuut werd 
Teun Latijnhouwers nog een strafschop ont-
nomen, maar tien minuten later durfde de 
leidsman de bal er wel op te leggen. Coen 
van Hout schoot hem binnen en aangezien 
Tim Stewart er in de 2e minuut al 0-1 van 
had gemaakt, zat Rhode op rozen. Dezelfde 
Van Hout maakte pal voor het eerste kwartier 
rond was 0-3 op aangeven van Marcel van 
de Burgt. Stiphout kon dus geen potten bre-
ken. Ze kregen nog wel een opgelegde kans 
door een gegeven strafschop, maar daar stak 
keeper Ronald van Gerwen een stokje voor.

Renault Scénic 
1.6i 16v

Automaat
Juni 2003
83539km
€ 6450,-

Ford Ka 1.3
Cool & Sound 
(airco/cd-mp3)

Juni 2008
33112 km
€ 5850,-
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Suzuki Swift 1.2 
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3000km
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Hyundai i10
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70800km
€ 9950,-

Wegenbelasting vrij

Nijverheidsweg 24 5492 NK 
Nijnsel (Sint-Oedenrode)

0413 - 474059 
info@garagemarkgraaff.nl
www.garagemarkgraaff.nl

Op alle Gaastra kleding                 korting

op alle andere merken                  korting
Ruilen na kerst mag !  

Hertog Hendrikstraat 12 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl

Alle kinderschoenen en laarzen

nu HALVE PRIJS + 

HINTS VOOR DE KERSTMAN

Pulsar

Ice Watch

Tisento

Rosa di Luca

Fossil

DKNY

Tisento charming

Quoins

Diesel

Guess

Rabinovich

Melano

heeft voor u Diverse merken horloges en sieraden:

Silver Factory   Borgchrave 39   Sint-Oedenrode   Tel: 0413471222

En natuurlijk ook een leuke collectie 

Fossil tassen en portemonnees

Voor een origineel kerstcadeautje 
kunt u zeker slagen bij de Silver Factory
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Waterpolo dames Argo blijven 
winnen

Afgelopen zaterdag hebben de da-
mes van Argo wederom 3 punten 
weten te behalen in een lastige 
uitwedstrijd tegen SBC2000. De 
uitslagen van de middenmoter uit 
Breda laten zien dat dit team ie-
dere keer net wint of net verliest, 
met weinig doelpunten voor en 
tegen. Al snel werd duidelijk wat 
de oorzaak daarvan was bij SBC. 

Het doel wordt verdedigd door 
een uitstekende keepster, waar-
door ook menig doelpoging van 
Argo op een fantastische manier 
gekeerd werd.  Het scorend ver-
mogen van SBC rustte vooral op 
de schouders van een 2-tal speel-
sters, waardoor er op zich weinig 
dreiging uitging van de ploeg ge-
durende de hele wedstrijd. De da-
mes van Argo hebben uiteindelijk 
met 8-9 weten te winnen, maar 
wel de hele wedstrijd een voor-
sprong gehad. Doordat SBC in het 
tweede deel van de wedstrijd met 
afstandsschoten het doel van Argo 
bestookten, wisten zij zichzelf nog 
in de wedstrijd te houden. Aan de 
andere kant kon Argo geen vuist 
maken in de aanval. Maar liefs 12 
keer heeft Argo een overtal situa-
tie gehad waar uiteindelijk te wei-
nig uit gescoord werd. 

Bij een ieder ontbrak de scherpte 

in het verzilveren van de kansen 
die er gecreëerd werden. En wan-
neer het dan niet lekker draait bin-
nen het team, lijkt het vooral ook 
intern te gaan rommelen. In plaats 
van de schouders eronder te zetten 
en er met z’n allen een schepje bo-
venop te doen, verloren de dames 
de concentratie en gaven daarmee 
de wedstrijd nog bijna uit handen. 
Coach Anja van Wanrooij heeft een 
mooie uitdaging om het team bin-
nen 1 week klaar te stomen voor de 
topper tegen PSV. Argo kan het PSV 
moeilijk maken maar dan zullen de 
dames uit Rooi maximaal gebruik 
moeten maken van de kwaliteiten 
binnen het team en ook als team 
de strijd aan te gaan. Doelpunten 
tegen SBC2000 zijn gemaakt door 
Josine Raaijmakers (3x), Inge Ha-
braken (2x), Gabri van Boxmeer, 
Lotte van Schijndel, Liesbeth van 
der Korst en Monique van Nielen.

Uitslagen
Njord – Bcombi  14-5
Hellas-Glana - C1 14-2
T.R.B.-R.E.S - D2 2-7
SBC-2000 - Dames 1 8-9
De Dokkelaers - Heren 1 4-5

Programma zaterdag: 
PSV - C1  16.15u
PSV – Bcombi  17.00u
Njord - B1  17.45u

Zondag:
PSV - Dames 1  19.00u

Zwemmen

Afgelopen zondag hebben 25 
jonge zwemmers van de Wed-
strijdgroep deelgenomen aan de 
tweede Speedo wedstrijd van dit 
seizoen die gehouden werd in 
zwembad ‘De Neul’. Tijdens deze 
wedstrijd is er 5 keer een 1e plaats, 
4 keer een 2e plaats en 4 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast 
zijn er 72 persoonlijke records 
gezwommen. Bram Rooyakkers 
zwom een clubrecord op de 50m 
vlinderslag in 0.39.27.

Komend weekend staan er drie 
zwemwedstrijden op het program-
ma:  De wedstrijdgroep zwemmers 
gaan op vrijdagavond naar Veghel 
om daar in zwembad De Beemd 
deel te nemen aan de 2e LAC wed-
strijd, aanvang 19.30 uur. Op zater-
dagmiddag worden de Argo Sprint-
kampioenschappen gehouden in 
zwembad De Neul voor alle zwem-
mers, aanmelden tot 16.30 uur, 
aanvang wedstrijd 17.15 uur. Op 
zondag nemen de zwemmers van 
de wedstrijdgroep deel aan de 3e 
Solo wedstrijd in zwembad De Wie-
mel in Deurne, aanvang 14.00 uur.

waterpolo

kaarten Rikken bij Ollandia

Donderdag 22 dec. is het in de 
kantine op sportpark Ekkerzicht 
vanaf 20.30 uur rikken voor leden, 
maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Hierbij zijn weer diverse 

mooie vleespakketten te winnen. 
De liefhebbers kunnen ook alvast 
12/1, 2/2 en 29/3 als rikavond in 
hun agenda van 2012 zetten.

VVRooi/ADR baas in eigen huis

Dinsdag 6 december trad VVRooi 
thuis aan tegen VC Waalre. In 
eigen huis zijn de mannen van 
VVRooi dit seizoen moeilijk te 
verslaan.

In de eerste set startten beide 
teams goed. Nadat de score lange 
tijd in evenwicht bleef, liep VVRooi 
vrij gemakkelijk uit naar 25-18.  

Het spelbeeld in de tweede set 
was ongeveer hetzelfde als van de 
eerste. Doordat  beide teams de 
bal lang in het spel hielden ont-
stonden er een aantal spannende 
rally’s. VVRooi speelde slim door 
gebruik te maken van de ruimte 
achter het blok. VC Waalre toonde 
in de slotfase veerkracht maar kon 
niet voorkomen dat  VVRooi de set 

met 25-20 won. Ook in de derde 
set golfde het spel op en neer. Met 
een aantal goede buitenaanvallen 
dwong VC Waalre hun eerste set-
point van de wedstrijd af.  VVRooi 
werkte dit echter weg en kwam 
bij 27-26 zelf op setpoint. VVRooi 
kon dit setpoint benutten. Set-
stand: 28-26. Set vier eindigde in 
25-22. 

volleybal

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

Aanstaande 

zondag 
geopend 

van 12.00 tot 17.00 uur

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Dio de Vlinder, Molenstraat 24,  
5482 GB Schijndel, Tel: 073-5475207

Dames en Heren geuren

van € 37,- voor  € 19,95
Grote merken voor kleine prijsjes

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Uw kerst-/nieuwjaarsboodschap? 
Wij zetten het voor u op papier

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 29Rooi sportief

Rachel en Ashley Peters in 
winning mood

Onze ponyspringruiters hebben 
afgelopen zondag een kringselec-
tiewedstrijd verreden in Manege 
de Pijnhorst. En met succes: 
Rachel Peters wist met good old 
Mickey de overwinning op te eisen 
in de klasse AB/L. Zaterdag ging 
Rachel in Zeeland ook al met de 
hoogste eer strijken met Mickey 
in de klasse ABC/L. Ashley Peters 
startte met De Vriesjes Jordi in 
de klasse CL en ook hier ging de 
grootste beker naar huize Peters.

In de klasse DB verscheen Anne 
Markgraaff met Suzuki's Henkie in 
de ring. Deze combinatie pakte de 
2e prijs. Eveline Hazenberg pakte 

met Annet de 6e prijs in deze klas-
se. In de klasse DL mocht Veerle 
van de Pasch met Ania de 7e prijs 
in ontvangst nemen. Pleun van de 
Pasch sloot de rij met Hoogerdijk's 
Jolly in de klasse CDE/M: een 2e 
prijs was het resultaat.
 
De grote springruiters zijn op ver-
schillende locaties aan de start 
verschenen. Op vrijdagavond wist 
Judith van den Nieuwenhuijzen 
beslag te leggen op de 4e plaats in 
de klasse B met Cascin in Berlicum. 
Zondag is Annette van Engeland 
in Houten aan de start verschenen 
mer Urbanus in de klasse L. Dat le-
verde deze combinatie behalve de 

1e plaats ook een startbewijs voor 
Jumping Amsterdam op.

Thom van Dijck startte in Roggel 
met Archer in de klasse Z en wist 
de 5e plaats te pakken. Hoewel 
Marwin van den Nieuwenhuijzen 
niet meer onder de Nijnselse vlag 
rijdt, wil ik u dit succesje niet ont-
houden. Als stalruiter van Blom is 
Marwin afgelopen week van start 
gegaan tijdens Christmas Jumping 
in Roosendaal. Op zondag wist 
Marwin de finale klasse M winnend 
af te sluiten met Blom's Ariton. Vo-
rige week wist Juliet Bosshardt in 
Geldrop beslag te leggen op de 2e 
plaats in de klasse M met Aikido M.

paardensport

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Jongens 3F1 en 3F2 MHC sluiten 
herfstcompetitie af

Hockeyen in een clubtenue, com-
pleet met scheenbeschermers en 
gebitsbeschermer, hoe cool is dat! 
Wedstrijdjes spelen op een echt 
veld…eindelijk! Achttien stoere jon-

gens in de leeftijdscategorie van 7 en 
8 jaar startten in september met een 
echte hockeycompetitie, waarin ze 
3 tegen 3, korte wedstrijdjes tegen 
leeftijdsgenoten uit de regio spelen.

Zaterdag 3 december speelden jon-
gens 3F1 en 3F2 hun laatste wed-
strijd voor de winterstop. Beide 
teams zijn even fanatiek en willen 
het liefst iedere wedstrijd winnen. 
Terugkijkend concluderen de trotse 
coaches en ouders dat deze kanjers 
de afgelopen maanden veel hebben 
geleerd op technisch en tactisch vlak. 
Dat is mede te danken aan de en-
thousiaste trainingen onder leiding 
van Heren 1 speler Wouter Deelen, 
die er iedere woensdagmiddag weer 
voor zorgt dat de jongste jeugd alle 
facetten van het hockeyspel onder 
de knie krijgt. Spelplezier en sporti-
viteit staan voorop, zowel op de trai-
ning als in de wedstrijd. De komende 
maanden kan de hockeystick even in 
de kast blijven omdat het winterstop 
is. De oudere clubgenoten gaan de 
zaal in. Maar vanaf maart mogen de 
jongens weer vol aan de bak!

hockey

Biedt een ruime collectie kerstkaarten 
Voor zowel zakelijk als particulier
Ook eigen ontwerp is mogelijk 

Printservice Sint-Oedenrode

Printservice Sint-Oedenrode, Sluisplein 60, 5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 479787, mail: info@printservice-sint-oedenrode.nl 

1/2 finale Ollandse biljarttoernooibiljarten

Afgelopen maandag werd de halve 
finale in café D’n Toel gespeeld. De 
halve finalisten waren aan elkaar 
gewaagd en speelden vol overga-
ve voor een plaats in de finale. De 
vele toeschouwers hebben mooie 
en minder mooie partijen gezien. 
Toon v.d. Akker had 42 beurten 
nodig om zijn rivaal Bas v.d. Tillaart 
af te schudden. Gerard v.d. Tillaart 
maakte zijn partij tegen Albert van 
Driel uit en zorgde voor de hoog-
ste serie van de avond (26). Bert 
van Kessel moest het  afleggen 
tegen Ruud van Driel. Jan Sanders 
was duidelijk de meerdere tegen 
Rob v.d. Heijden. Rien v.d. Spank 

bouwde zijn partij met rustig spel 
op. Zijn tegenstander Cees Bouter 
speelde ook een goede partij maar 
had deze avond niet het geluk aan 
zijn zijde. Dorien Jans verloor nipt 
van Joost Hungerink. In De Dorps-
herberg wordt a.s. vrijdag 16 de-
cember aanvang 19.30 uur zowel 
het klassen kampioenschap als 
het algemene kampioenschap ge-
speeld. De wedstrijdleiding hoopt 
de 22ste editie van de Ollandse 
Biljartkampioenschappen af te 
sluiten met een fantastische finale-
avond en wenst alle finalisten veel 
succes. Iedereen is vrijdagavond 
welkom in Café-Cafetaria-Zaal 

“De Dorpsherberg”.     
Geplaatste spelers voor de finale.
Gerard v.d. Tillaart en Rien v.d. 
Spank ( A klasse); Ruud van Driel 
en Joost Hungerink (B klasse); 
Toon v.d. Akker en Jan Sanders ( 
C klasse).  
Programma vrijdagavond 16-12-
2011.
Klassenkampioenschap 19.30 uur 
B-klasse Joost Hungerink – Toon 
v.d. Akker. 20.15 uur Gerard v.d. 
Tillaart – Rien v.d. Spank en 21.00 
Jan Sanders – Toon v.d. Akker. 
Aansluitend worden de wedstrij-
den om het algemeen kampioen-
schap gespeeld. 

Menu’ di natale 2011 / Kerstmenu
( 4 gangen 55.50 euro p.p.)

Menu voor 24-25 en 26 December 2011

VOORGERECHTEN
Gebakken kwartels met witte port saus en rozijntjes 

of
Gegrilde Coquilles in aardappel crème met prei en truffel

of
Rundercarpaccio met pesto van basilicum, Parmezaanse kaas 

en aceto balsamico 

TUSSENGERECHTEN
Huisgemaakte Ravioli al tartufo

of
Tagliolini met gerookte eendenborst en citroensaus

of
Pasta met gamba’s  en pesto  van pistache

HOOFDGERECHTEN
Ossenhaas in korst van witte peper met rode wijn saus en vijgen  

of
arbotfilet met marsala en sinaasappelsaus

of
Hertenkotelet met rozemarijn pruimen  en rode port saus

                                      
NAGERECHTEN

Tiramisu        
of 

Panna Cotta met bosvruchten       
of 

Chocolade mousse

La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a  5691 NA Son | Telefoon 0499 474 087
Reserveren: www.ladolcevita-son.nl

27 december t/m 2 januari gesloten

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

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

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Voetbal

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 11/12:
FC Schadewijk 1-Boskant 1  2-1
DVG 2-Boskant 2  0-4
Boskant 3-DVG 3  1-1
Keldonk 3-Boskant 4  1-2
Boskant 5-WEC 5  8-4
Boskant 6-SBC 14  afgelast.

Uitslagen jeugd za 10/12:
Ollandia D1–Boskant D1  2-4
ODC E4-Boskant E2  6-1
Boekel Sport F4–Boskant F1  10 –0

Programma senioren zo 19/12:
Ollandia 4-Boskant 6  10.00u.

Programma jwugd za 17/12:
Boskant A1–Best Vooruit A2  a14.30u
Best Vooruit B3–Boskant B1  a14.30u
Best Vooruit C4–Boskant C1   a13.00u
Boskant D1–Best Vooruit D3  a11.30u
Boskant D2–Best Vooruit D5  a11.30u
Best Vooruit E5-Boskant E1  a10.15u
Best Vooruit E8-Boskant E2    a10.15u
Boskant F1–Best Vooruit F7  a10.30u

Ollandia

Uitslagen senioren zo 11/12:
SDDL 1-Ollandia1   3-0
UDI´19/BB 6-Ollandia 2   2-1
Ollandia 3-ASV’33 4   2-0
Irene 5-Ollandia 4   3-1

Uitslagen jeugd za 10/12:
Ollandia D1-Boskant D1  2-4
Ollandia F2-Gemert F6   1-14
ODC MF 6-Ollandia MF1  1-4

Programma senioren zo 18/12:
Ollandia 2-WEC 2   11.00u
Ollandia 4-Boskant 6  10.00u

Programma jeugd di 27/12:
Zaalvoetbal tegen Boskant voor Ollan-
dia B t/m F in sporthal de Beemd in 
Veghel. Verdere informatie volgt. 

Rhode

Uitslagen senioren
Stiphout Vooruit-Rhode 0-3
Rhode 2-UDI 2 2-2
Sparta 3-Rhode 3 1-2
Rhode 6-FC Uden 4 1-3
Boekel Sport 8-Rhode 8 4-1
Heeswijk 6- Rhode 10 3-1

Programma senioren 18/12: 
Heeswijk-Rhode 14:30u
Blauw Geel 15-Rhode 9 12.00u

Uitslagen jeugd za 10/12:
Rhode A1-Nulandia A1  1-2
Avanti A2-Rhode A2  n.b.
NWC B1-Rhode B1  0-2
Rhode B2-VOW B1  2-4
Rhode B3  vrij
Rhode C1-Olympia C1  2-2
Rhode C2-Avesteyn C1  6-3
Rhode C3-Gemert C2  0-7
MULO C3-Rhode C4  2-4
Gemert D1-Rhode D1  2-0
ODC D2-Rhode D2  1-2
Rhode D3-Schijndel D4  2-1,
Prinses Irene E2-Rhode E1G  0-10
St. M.gestel E1-Rhode E2  afg.

Rhode E3-Pr. Irene E3  5-2
Rhode E4-ODC E4  7-6
Boxtel E5-Rhode E5  6-4
Rhode E6-Boxtel E6  n.b.,
Rhode E7-St Brandevoort  E3  1-7
Rhode E8-ODC E10  9-3,
Berghem Sp F1-Rhode F1  5-1
BMC F2-Rhode F2  afg.
Rhode F3-DVG F1  4-2
Rhode F4-Rhode F5  7-0
Rhode F6-Avanti F3G  0-1
Rhode F7  vrij
Rhode  F8  vrij
Rhode F9-Brandevoort F4  t.n.g.
DVG F5-Rhode F10  n.b.
Rhode F11-ASV’33 F4  0-9
Rhode MB1-best Vooruit MC1  2-3
Rhode mini1-Rhode mini2  4-4

Programma jeugd woe 14/12:
HVCH A1-Rhode A1  a19:30u
Avesteyn D1-Rhode nD1 a19:30u

Programma  jeugd za 17/12:
Rhode A1  vrij
Top A2-Rhode A2  v13:00u
Rhode B1-Nijnsel B1  a14.30u
Top B3-Rhode B2  v13.00u
Rhode B3  vrij
St M.gestel C1-Rhode C1  v12.00u
Rhode C2  vrij
Rhode C3  vrij
Rhode C4-Erp C2  a12.45u
ASV C3-Rhode C5  v11.45u
Rhode D1 vrij
Rhode D2-Wilhelmina B D2 a11.15u
ODC D3-Rhode D3  v12.00u
Erp D2-Rhode D4  v11.15u
Rhode D5-Erp D3na 11.15u
Rhode D6  vrij
Rhode E1-Top E1  a9.15u
Wilhemina B E2-Rhode E2  v9.30u
Rhode E3-Top E3  a9.15u
Handel E1-Rhode E4 v9.00u
Rhode E5-Rhode E6  a9.15u
Rhode E7-Top E6  a9.15u
Wilhelmina B E10-Rhode E8  v9.30
Rhode F1-Wilhelmina B F1  a10.15u
Rhode F2-Unitas F2  a9.15u
Wilhelmina B F3-Rhode F3  v8.30u
Rhode F4-ODC F4  a10.15u
Rhode F5-Boekel Sport F4  a10.15u
Rhode F6-Brandevoort F3  a10.15u
Rhode F7  vrij
Rhode F8  vrij
Wilhelmina B F9-Rhode F9  v8.30u
Rhode F10-Rhode F11  a10.15u
Meisjes: vrij.
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
om 10:00.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 11/12:

EVVC 1 - Nijnsel 1  5-2
Bruheze 2 - Nijnsel 2  0-2
Mariahout 3 - Nijnsel 3  1-2
Erp 7 - Nijnsel 5  2-5

Uitslagen jeugd za 10/12:
Beker: Nijnsel D2 - MULO D6  6-1
Oefenwedstrijden:
MVC A1 - Nijnsel A1  1-8
Nulandia A4 - Nijnsel A2  1-3
Brabantia C3 - Nijnsel C1  2-2
Wilhelmina Boys D2 - Nijnsel D1  4-5
Nijnsel E1 - Zwaluw VFC E2  3-1
ODC E9 -  Nijnsel E2  7-4
ODC F3 - Nijnsel F1  5-5
Den Dungen F3 -  Nijnsel F2  11-0

Programma senioren zo 18/12:
Beker: Bavos 2- Nijnsel 2  12.15u.

Programma jeugd za 17/12:
Nijnsel MB1- Nooit Gedacht MB1  
14.30u (inhaal)
Oefenwedstrijden:
Zwaluw VFC A4 - Nijnsel A2  15.00u
Rhode B1 - Nijnsel B1  14.30u 
Nijnsel C1 – Zwaluw VFC C4  13.00 u
Nijnsel D2 - ODC D4  11.30u 
Audacia E1 - Nijnsel E1  11.15u
Nuenen E7 -  Nijnsel E2  10.00u 
Audacia F1 - Nijnsel F1  11.15u
Nijnsel F2 - Zwaluw VFC F10  10.00u
WEC D1 – Nijnsel D1  11.15u

Club info:

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

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 26/12: 
HNM Finance – 
Bart Klerkx Hoveniers 19.30u
Wapen van Eeerschot - 
Copacabana International 20.15u
SAM Detachering – 
’t Stroatje/
v.d. Zanden onroerend goed 21.00u
Speedy Eindhoven – 
Rewi/Heidehof 21.45u 
Programma ma 19/12: 
Woonwinkel Exclusief Wonen – 
Kusters Tegelwerken 21.00u
Gerits / v.d. Warenburg – 
Wetering Boys 21.45u

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 7/12:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 67,71 % 
2 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
58,33 % 3 Echtpr. Seegers 55,73 % 4 
Mevr. G.v.Erp- Hr. P.v.Hoof 55,21 %.

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 7/12: 
A Lijn 1.Piet Huiberts- Coen Meuwis-
sen 65.97 % 2. Jos en Marlies Teulings 
60.42 % 3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
58.33 % 
4. Ardie v Bakel -Liesbeth Bekkers 51.94 
%. B Lijn 1. Hilde v.d.Kaden- Diny 
Vos 61.25 % 2. Harrie en Marianne 
Timmermans 58.47 % 3. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen- Ria v Zon 52.08 
% 4. Netty v. Dijck-Anja Lafleur 51.94 
% . zie ook : www.deneinder.nl

BC Rooi750

uitslag 7/12:
A lijn: Hetty van Geffen & Lieke Pieters 
69,10 %; 2 Irmgard Etman & Willem 
de Roo 54,51 %; 3 Christine van Heer-
tum & Mieke Janssen 53,13 %; B lijn: 1 
Nancy Lathouwers & Anni Oppers-van 
Boxtel 57,92 %; 2 Will Schilder & Tino 
Hillenaar 57,71 %; 3 Mariëlle van der 
Ven & Martien Hulsen 56,42 %; C lijn 
1 Jeanne Swinkels & Gerard Verkade 
56,77 %; 2 Netty Leijtens & Nel van der 
Pijl 55,73 %; 3 Jannie van Boxtel & Bets 
Versantvoort 55,00 %

BC Koffertje

Uitslag competitie 12/12
A-lijn: 1. Thea van de Aker & Netty Leij-
tens 61,81 2. Cees Laas & Sjef van Rooij   
61,11 3. Willem Pieters & Harrie van Rij-
broek 57,64 B-lijn: 1. Herman Pauw & 
Leny van de Wall 57,00  2. Gerard Ver-
kade & Nelly van Zon 56,50 3. Leon He-
ijckmann & Christ Verhoeven 54,50  C-lijn 
1. Larry Rackwitz & Jan Verbunt 61,81 2. 
Wil Janse & Ria Jongepier 55,56 3. Joke 
Schröder & Nelly Steenbakkers 54,17 D-
lijn 1. Agnes Obbema & Gerard Obbema 
71,53 2. Betty van Doeland & Oth van 
Doeland54,86 3. Henny Janssen & Jan-
neke van Oosterhout 53,47 Uitslag 3e 
cyclus A-lijn 1.Elvira Thijssen & Ad van de 
Laar 278,89 2. Bep Machielsen & Heleen 
Voets 272,85 3. Cees Laas & Sjef van Rooij 
271,46 B-lijn 1. Leny Kremers & Willem de 
Roo 287,83 2. Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 279,08 3. Tiny van der Steen 
& Lies Vissers 274,58 C-lijn 1. Joke Schrö-
der & Nelly Steenbakkers 278,44 2. Leny 
van Kemenade & Rina Verhagen 269,58  
3.  Wil Janse & Ria Jongepier 268,89  D-
lijn 1. Agnes Obbema & Gerard Obbema 
296,53 2. An van Erp & Harry van Genug-
ten 281,67 3. Henny Janssen & Janneke 
van Oosterhout 269,73  

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
Concordia B1-ONA B1  12-10 
SCMH B1-Concordia B1  1-3 
OVC’63-Concordia D1  1-6
Corridor D1-Concordia D2  2-7 
Be Quick E2-Concordia E1  1-1 
Emos F2-Concordia F1  0-11  
De Korfrakkers W3-Concordia W1  5-0

Programma za 17/12:
Concordia B1-Be Quick B1  a.11.00u 
Concordia B2-Odisco B1  a.10.00u
Concordia D1-Emos D2  a.16.00u 
Concordia D2-Nijnsel D1  a.15.00u
Concordia E1-Flamingo’s E1  a.14.00u
Concordia F1-Avanti F1  a.13.00u 
Concordia W1-Be Quick W1 a.09.30u

Concordia/Boskant

Uitslagen senioren zo 11/12:

De Peelkorf 1 – Conc./Boskant 1  9-8
De Peelkorf 3 – Conc./Boskant 2 5-14
Spes 3 – Concordia/Boskant 3 7-9
Spes 4 – Concordia/Boskant 4 9-6

Uitslagen jeugd za 10/12:
Prinses Irene F2 – Boskant F1  0-2
Emos F2 – Concordia F1 0-11
Boskant E1 – BMC E1 3-4
Be Quick E2 – Concordia E1 1-1
SCMH D1 – Boskant D1 0-13
De Korfrakkers B2 – Boskant B2 10-4
SCMH B1 – Concordia B2 1-3
Boskant B1 – Celeritas B1 5-4
Concordia B1 – Ona B1 12-10

Programma senioren zo 19/12:
Conc./Boskant 2 – De Treffers 2 10.00u
Conc./Boskant 1 – De Wilma’s 1  11.20u
Conc./Boskant 3 – De Wilma’s 3  12.35u
Conc./Boskant 4 – Bladella 3 13.50u

Programma jeugd za 18/12:
Altior E2 – Boskant E1 9.45u
Boskant F1 – Celeritas F1 10.00u
Concordia B2 – Odisco B1 10.00u
Concordia B1 – Be Quick B1 11.00u
Boskant B2 – Flash B1 12.00u
Tovido B1 – Boskant B1 12.00u
De Korfrakkers D3 – Boskant D1 12.45u
Concordia F1 – Avanti F1 13.00u
Concordia E1 – Flamingo’s E1 14.00u
Concordia D2 – Nijnsel D1 15.00u
Concordia D1 – Emos D2 16.00u

KV Odisco

Uitslagen za 10/12:  
Odisco E1 - Blauw Wit (Ha) E1  1 - 3
Odisco D1 - Celeritas (S) D1       12 - 3
Zo 11/12:
Odisco 1 - De Weebosch 1       5 - 15

Programma za 17/12:
Concordia B2  - Odisco B1      10.00u
Altior E3 - Odisco E1                08.45u
De Kangeroe D1 - Odisco D1   13.00u
Zo 18/12:
De Eendracht 1 - Odisco 1        13.00u
Woe 21/12:
Altior 6 - Odisco 2                  19.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Tovido 2 12-1
Flamingo’s 5-Nijnsel 2  8-6
Korloo C1-Nijnsel C1  4-4
BMC C2-Nijnsel C2  0-10
Nijnsel D1-Blauw Wit (Ha) D1  4-3
Nijnsel E1-EDN ’56 E2  9-2

Programma za 17/12: 
BIO B2-Nijnsel B1  v12.00u
Blauw Wit (Ha) C1-Nijnsel C1 v10.15u
Concordia D2-Nijnsel D1  v14.15u
Korloo E1-Nijnsel E1  v10.30u

hardlopen

Fortuna ‘67

Uitslagen
11 december, Reusel L’Avant Sylvestre 
cross georganiseerd door A.V. R. ‘69

JongensJB 4.500 m
Marco Verbeek 21.12 (3e)
JongensPA 1.180 m
Tim Brouwers 5.21 
MeisjesJB 2.360 m
Anne Gibbels 10.14 
MeisjesJC 1.770 m
Sanne van Lieshout 8.10 
Mannen 11.250 m
Jeffrey van Hout 48.23 
Mannen korte cross 2.360 m
Peter Hellings 14.03 
Mannen55 9.000 m
Henry Wijffelaars 41.51 
Jos van Uden 48.51 
Vrouwen35 6.750 m
Antoinette van de Laar 31.59 
Rikie Huyberts 35.39 
MannenTrim 9.000 m
Ad C M van der Heijden 44.43 
Ge de Louw 56.28 

BV Rooi wint opnieuw topper

Afgelopen zaterdag moesten de 
mannen van Erik Schuring uit spe-
len tegen Almonte. De nummer 
drie uit de competitie.

De start van de wedstrijd was voor 
Almonte en die kwamen dan ook 
al snel op voorsprong: 10-4. Toen 
kwam Rooi door goede scores van 
Rob van Boekel terug en werd de 
achterstand beperkt tot 25-22 in 
het eerste kwart. Het tweede kwart 
bleef het tempo hoog aan beide 

kanten, zodat het gelijk op bleef 
gaan. Met rust stond er een 45-42 
voorsprong voor Almonte.
In de rust bleef Rooi geconcentreerd 
en bij de les. Coach Erik Schuring 
zette een goede zone neer zodat 
Rooi meer rebounds pakte. En in de 
aanval waren Roy van de Laar en 
Jeroen van de Pas niet te stoppen. 
Roy zorgde met goede drives voor 
scores terwijl Jeroen dat weer deed 
met drie driepunters.
Het vierde kwart bleef Rooi bij de 

zone en met goed verdedigend 
werk van Patrick Bellemakers, die 
zeer veel rebounds pakte. In de 
aanval bleef Jeroen van de Pas 
scoren en Bram was ook weer zeer 
sterk in de aanval, zodat Rooi de 
wedstrijd uiteindelijk door goede 
inzet en goed coach werk met 72-
88 won. Komende zondag mogen 
de mannen van Rooi naar Den 
Dungen om daar weer te proberen 
de punten mee naar huis te nemen. 
Die wedstrijd is om 18.00 uur.

basketbal

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 16
2 Pieter van de Warenburg Boskant  
  Lars van Zutphen  Nijnsel  7
3 Teun Latijhouwers  Rhode  
 Frank Konings   Boskant  
  Ron van Uden   Boskant  6

2011-2012
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MOP dames 1 met Rooise inbreng 
verrassing van het seizoen

De Rooise dames Lin Schakenraad 
en Loes van der Heijden promo-
veerden eind vorig seizoen naar 
de allerhoogste klasse in het hoc-
key: de hoofdklasse. Een knappe 
prestatie. Inmiddels is de compe-
titie alweer halverwege en heeft 
MOP dames 1 een welverdiende 
winterstop. Ze presteerden boven 
verwachting goed en mogen zich 
zelfs de verrassing van dit seizoen 
noemen. Hoe hebben Lin en Loes 
het ervaren? DeMooiRooiKrant 
was zeer benieuwd.

Hoe is het de eerste competitie-
helft gegaan?
“De eerste competitiehelft is bo-
ven verwachting goed gegaan. 
We willen ons als promovendus 
natuurlijk handhaven en om geen 
risico te lopen moeten we daarom 
9de van de twaalf worden. Dat is 
dan ook het doel dit seizoen. Op 
dit moment staan we zesde in het 
linkerrijtje, dus dat is erg goed! We 
hebben een hele goede uitgangs-
positie om handhaving te bewerk-
stelligen. We hebben een fantasti-
sche start gehad en de eerste vier 

wedstrijden in de hoofdklasse al-
lemaal gewonnen. Na vier weken 
stonden we samen met Laren bo-
venaan in de hoofdklasse. Dat was 
heel erg gaaf.”

Viel het niveau jullie zelf mee of 
tegen?
“We hebben gemerkt dat er best 
een aantal teams zijn waar we van 
kunnen winnen. We willen niet 
echt zeggen dat we teams vonden 
tegenvallen, maar blijkbaar had-
den we onszelf niet hoog genoeg 
ingeschat. Aan de andere kant zijn 
er ook een aantal teams heel erg 
goed. Van Laren hebben we bij-
voorbeeld heel dik verloren. Van 
dit team, waarin bijna alleen maar 
internationals spelen, waaronder 
Naomi van As, verloren we met 
7-1. Dat deed toch wel even pijn 
en bracht ons weer met beide be-
nen aan de grond.”

Wat was je beste en wat je minste 
wedstrijd?
“De wedstrijd tegen Laren is toch 
wel een van onze minste wed-
strijden geweest. Daarnaast heb-
ben we ook tegen Oranje Zwart 
uit Eindhoven een mindere wed-
strijd gespeeld. Maar we hebben 
ook een aantal heel goede wed-
strijden gespeeld. Zo versloegen 
we Pinoke in de derde wedstrijd 
met 5-1. Ook de wedstrijd tegen 

SCHC was, hoewel we deze wed-
strijd met 2-1 verloren, een goede 
wedstrijd. Deze wedstrijd werd uit-
gezonden door de NOS. Dat was 
heel erg leuk om mee te maken.”

Zijn jullie als team beter geworden?
“We zijn als team beter geworden. 
Zo hebben we geleerd om wed-
strijden over de streep te trekken. 
In de overgangsklasse konden we 
hele wedstrijden domineren en 
creëerden we veel kansen. Nu spe-
len we wedstrijden waarin we zui-
nig moeten zijn met kansen en we 
de voorsprong met man en macht 
moeten verdedigen. We heb-
ben geleerd dat we met heel hard 
werken veel kunnen bereiken. Zo 
kwamen we tegen Amsterdam 
terug van een 3-1 achterstand en 
speelden we uiteindelijk gelijk.”

Wat verwachten jullie van de 
tweede seizoenshelft?
“We verwachten dat we het min-
stens net zo goed doen als de 
eerste helft van de competitie. 
We hebben een aantal wedstrij-
den verloren die we niet hadden 
hoeven verliezen. Het is voor ons 
heel belangrijk dat we ons aan de 
afspraken houden die we vooraf-
gaand aan een wedstrijd maken. 
Als we dat nog iets beter doen na 
de winter dan moet een mooi re-
sultaat mogelijk zijn.”

hockey

Oedenrode MB2 overwint driestrijd met Hopbel en Mop

Kampioenen! De meiden van Oe-
denrode B2 hebben het geflikt om 
kampioen te worden en Hopbel B2 
en Mop B6 achter zich te houden.
 
Meisjes B2 startte dit seizoen met 
een compleet nieuw team met 
twee gedreven coaches. Doel: 
kampioen worden. De eerste 3 
wedstrijden werden glansrijk ge-
wonnen, maar in Schijndel leden ze 
een 8-1 nederlaag. Hierop volgde 
een verrassende thuis overwinning 
op Mop. De tweede helft van het 
seizoen stond in het teken van de 
“driestrijd”. De opdracht was sim-
pel. In de eerste drie wedstrijden 

geen punten morsen en winnen 
van Hopbel en Mop. Thuis winnen 

van Schijndel was lastig, maar 4-3 
was een terechte uitslag van deze 
mooie wedstrijd. Zaterdag 3 de-
cember was het dan zover, D-day. 
Door puntenverlies van Mop was 
een gelijkspel in Vught voldoende. 
Na een zwakke start en een 2-0 
achterstand besloten de meiden 
20 minuten voor tijd de handen in 
een te slaan en 2 maal te scoren. 
Hierdoor kon de confetti de kan-
tine invliegen! 

Wij willen het hele team hartelijk 
feliciteren en bedanken voor dit 
mooie seizoen. Na de winterstop 
gaan wij gewoon weer verder, 
maar dan wel een klasse hoger.
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fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

A.s. zondag 18 december geopend 

van 12:00 uur tot 17:00 uur.

Alleen deze zondag 
Amerikaanse kersthangers 

van Kurt S. Adler

3 halen- 
2 betalen*

*goedkoopste gratis

Stompersstraat 37  Tel. 0413-477025 Mob. 06-50912136

          
Rekening voor ……………………………………………  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

K.V.K. no. 17110279 
Rek.no. AMRO St.Oedenrode 449648591 

Gourmet’s kunt u afhalen;
Kerstavond  17.00 – 18.00 uur
Eerste kerstdag  11.00 – 12.00 uur
Tweede kerstdag 11.00 – 12.00 uur
Oudjaarsavond  17.00 -  18.00 uur
Nieuwjaarsdag   11.00 -  12.00 uur

In samenwerking met ambachtelijk 
Slagerij Dennis van de Ven verzorgen wij graag uw:

Gourmet Compleet 
€ 13,- p.p. 

Met: 
bieflapjes – minivinken – kipfilet – mini hamburgers 

speklapjes – varkenslapjes – shoarmareepjes

gesneden uien – paprika  
champignons – krielaardappeltjes

huzarensalade – twee soorten rauwkost - vruchtensalade

stokbrood – kruidenboter en drie sausjes

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

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Nieuwe containers 
met meubelen 

zijn binnen

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Nergens 
goedkoper
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 november - 22 december 
Tentoonstelling schilderijen 

Mien Snijders
 Mariendael 

 
 1 - 31 december

expositie 
Wilhelmien van Aarle
MooiRooi Heuvel 17

8 - 29 december  
Oud Rooij 

Driebandenkersttoernooi
 Café Oud Rooij 

  14 december 
Gezellige “Kerstviering”

De Beckart 

15 december 
Kerststukjes maken

Meerschot 

15 december 
Vuurwerkshow

De Neul 

16 - 18 december 
Je eigen 

sjamanendrum maken
  Leef & Vind

16 december 
Oudejaarviering KBO

  Odendael 

16 december 
Finale biljarten

  café de Dorpsherberg 

16 december 
Veiling Basketbal Rooi

  café Van Ouds 

16 december 
DJ La Fuente

  Café Oud Rooij 

17 december 
Wildrikken Skrothupke

  Café Oud Rooij 

17 december 
Kookdemo 

Huijberts Keukens
  

17 december 
Kerstviering
  Meerschot 

17 december 
Kerstconcert koor Polyhymnia

  Mariendael 

17 december 
Gala kerstbal

  Danscentrum Cultura 

18 december 
Big Nick

  Café Oud Rooij 

18 december 
Winterwandeling 

rond het “Oud Meer” te Son
  vertrek Markt 

18 december 
opening expositie 

Anny van der Pasch
  de Peppelhoeve 

18 december 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode 

18 december 
Kerstconcert Ancora

  de Holm 

18 december 
Familieopera 

Hans en Grietje
Odendael 

18 december 
Kerstconcert 

Roois Gemengd Koor
Martinuskerk 

18 december 
Kerstconcert 

Harmonie Nijnsel
  Goede Herder 

18 december 
Live muziek: 

Big Nick
  Café Oud Rooij 

20 december 
Filmclub - De hel van ‘63

Odendael 

21 december 
Roois Biergilde
  Café Van Ouds

22 december 
Rolstoelwandeltocht

Odendael

 23 december 
Kerst kaarten
  Meerschot 

23 december 
X-masFlirt
  de Beurs 

24 december 
Casino Night
  Café d’n Toel 

24 december 
90’s wow christmas party

  café Oud Rooij 

24 december 
Levende Kerststal

  Olland 

24 december 
Hemelse top 50

OJC de Werf 

  25 december 
80’s-90’s party
  Café d’n Toel 

25 december 
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk 

25 december 
Cocktailparty

  café Oud Rooij 

26 december 
Karaoke

  Café d’n Toel 

26 december 
Levende Kerststal

  Olland 

26 december  
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk

26 december 
Snowparty met dj Giel

  Café Oud Nijnsel 

26 december 
X-mas party

  De Vriendschap 

27 december 
Kinderkienen
  Meerschot 

29 december  
Kinder Winterkermis

  Odendael 

31 december 
Glow in the dark party

  Café d’n Toel 

31 december  
Oud en Nieuwfeest

  OJC de Werf 

31 december  
Knallend het nieuwe jaar in 

met dj Giel
  Café Oud Nijnsel

 1 januari  
Nieuwjaarsduik
  Café van Ouds 

1 januari  
Nieuwjaarsconcert 

’t Skrothupke
  Café Oud Rooij

 1 januari  
Nieuwjaarsreceptie

  Café d’n Toel 

5 januari  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

  7 januari  
Nieuwjaarsbal KBO

  Odendael 

7 januari  
Vrije Dansavond

  Danscentrum Cultura 

8 - 18 januari
Foto expositie Jan Ebbenn

Odendael 

9 januari  
Lezing: “Het klimaat wenkt

 de dieren”
  d’n einder 

10 januari  
Nieuwjaarsreceptie gemeente

  Gemeentehuis

 13 januari  
Boskant Got Talent 

  kantine VV Boskant 

15 januari  
Open Huis

  Danscentrum Cultura 

15 januari 
Live band

  Café Oud Rooij 

DeMooiRooiKrant wenst iedereen 
prettige feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar!




