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Folders deze week:
Gerits man en mode

Juwelier Opaal
´t Paperas
Primera

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

18 NOVEMBER 

KOOPZONDAG
WINKELS OPEN IN SINT-OEDENRODE VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

SINTERKLAASINTOCHT 13.30 UUR

Bij aankoop van
2 sebastian producten

deze exclusieve
NIGHT CLUTCH

Mgr. Bekkersplein 6a - 0413-478388 
www.savohs.nl

Schoolterrein Boskant krijgt fikse 
opknapbeurt
Wethouder René Dekkers en de 
Dorpsraad Boskant hebben het 
initiatief genomen om samen met 
de Boskantse gemeenschap en Ki-
wanis Rooi het schoolterrein in de 
komende maanden een stevige op-
knapbeurt te geven. Dit initiatief 
loopt vooruit op de uitvoering van 
het iDOP-project “Ritaplein en 
omgeving”.  Het is de bedoeling 
dat de bewoners uit Boskant  meer 
inbreng krijgen in de kwaliteit van 
hun woon- en leefomgeving. En 
wat is er mooier dan te beginnen 
bij de speel- en leervoorzieningen 
voor hun eigen kinderen?

Samen de schouders eronder 
Het grote, enigszins gedateerde, 
schoolterrein bestaat al vele jaren 
uit een hele grote  tegelvlakte met 
aan de randen een aantal speelge-

biedjes (o.a. een uitdagend speel-
fort uit de 80-er jaren).  Nog niet 
zo lang geleden is kinderopvang 
De Verbinding aan de achterzijde 
van de speelplaats gevestigd en 
had behoefte aan meer speelmo-
gelijkheid voor de kleintjes. Zowel 
Kinderopvang De Verbinding als 
basisschool Sint Franciscus waren 
enthousiast  om samen tot een 
betere terreininrichting voor de 
kinderen te komen.  Inmiddels is 
een werkgroep samengesteld uit 
de volgende vertegenwoordigers:  
gemeente Sint-Oedenrode, Direc-
tie en Ouderraad van Basisschool 
Sint Franciscus en De Verbinding, 
Dorpsraad Boskant en Kiwanis 
Rooi. De werkgroep is  al enthou-
siast aan de slag.

» lees verder op pag. 7

Vluchtelingenwerk ontzien, sport-
velden gefaseerd, ruzie in coalitie 
Dat de begroting donderdagavond 
door de Rooise gemeenteraad zou 
worden vastgesteld was geen ver-
rassing, en dat is inderdaad ge-
beurd met alleen de DGS-fractie 
tegen. Bij de voorgestelde ombui-
gingen is de post Vluchtelingen-
werk geschrapt, de buitensport-
velden krijgen de verdubbeling 
van de huur gefaseerd in stappen 
van jaarlijks respectievelijk -50, 
-33 en en 0%.

Een meevaller van ruim een ton op 
de WMO was overigens aanlei-
ding tot een felle discussie tussen 
VVD en CDA. Deze laatste wilde 
die meevaller teruggeven aan de 
bevolking door de ozb-verhoging 
terug te brengen van 10 naar 8%, 
en extra te bezuinigen op land-
schapsontwikkeling. 

Ruzie
Rien Verhagen (CDA) verweet de 
VVD onbetrouwbaarheid omdat 
ze zich niet zouden hebben gehou-
den aan de afspraak in het coalitie-
akkoord om de ozb niet meer dan 
trendmatig te verhogen. Omdat er 
meer moest worden bezuinigd dan 
voorzien, viel de ozb- verhoging 
als sluitpost veel hoger uit. Maar 
nu die tegenvaller meeviel, moest 
die afspraak alsnog worden nage-
komen – voor zover mogelijk, zo 
redeneerde het CDA. Het college 
wilde de meevaller echter achter 
de hand houden om latere te-
genvallers bij de WMO te kunnen 
dekken. Alle fracties waren het 
daar mee eens, met uitzondering 
dus van het CDA. 

» lees verder op pag. 21

Jubileumjaar ’55 jaar Papgat’ met jonge Prins Bart d’n urste
Met een krachtige sprong en een 
glimlach van hier tot aan Gibraltar 
plofte Bart van der Steen afgelopen 
zaterdagavond op het podium en 
presenteerde hij zich aan carnaval-
minnend Rooi. Het gejuich en ap-
plaus barstte los in de volgepakte 
Beurs. Een paar minuten daarvoor 
was de spanning nog om te snij-
den, want wie zou de scepter gaan 
zwaaien in het jubileumjaar? Een 
coryfee? Of toch een plezante ver-
rassing? Het werd dat laatste. De 
keuzecommissie schoof een jonge 
Prins en Adjudant (Floris Kerre-
mans) naar voren. Beiden zijn lid 
van Carnavalsvereniging ‘de Nar-
rekap’.

Mi ut 55 Joar bestaon klappen wel-
lie d'r tegenaon! Met deze spreuk 
zullen Prins Bart, Adjudant Floris en 
hun vrouwen Daisy en Debby de 
carnaval tegemoet treden. Gezien 
de leuke reacties in de zaal kon ook 
het publiek de keuze voor de ‘jeugd’ 
meer dan waarderen. Prins Bart d’n 
Urste en Adjudant Floris volgden 
Frans Willems en Hans van der He-
ijden op. 

» lees verder op pag. 16

Van den Berk Flexkantoren
Kofferen 23 5492 BL Sint-Oedenrode

0413 - 420190 | info@vdberk-flexkantoor.nl

Voor meer informatie zie pag. 5
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.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:
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 DeMooiRooi-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

Wanneer de tijd stil staat...
Uitvaartverzorging A. Kuis

Wanneer de tijd stil staat...
www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

IN MEMORIAM

Toi toi toi, Joop
Vorige week was Joop Aarts uitgespeeld. Zomaar ineens: Boem, dood! 
Een rol die hij ooit op het toneel met verve speelde, maar nu in het echt.

Joop was de man die veel Rooise kinderen leerde wat theater was. 
Samen met zijn broer Martien richtte hij midden jaren '90 de kin-
dergroep  van 't Roois Theater op. De huidige regisseurs, Emile en 
Pauline, hebben van Joop de eerste beginselen van het handwerk ge-
leerd. Hoewel hij zelf niet meer speelde of regisseerde, bleef Joop toch 
betrokken bij 't Roois Theater, onder andere via zijn neef Thijs.
Er valt zoveel te zeggen. En ook zo weinig. Eén opvallend ding nog. 
Joop had humor. Vooral die vorm van humor die is gebaseerd op de 
diepe dalen waar je soms in het leven doorheen moet: de zelfspot. Als 
hij zelf nog commentaar had kunnen geven op zijn plotselinge dood, 
dan was het waarschijnlijk iets geweest in de trant van: “Hè, hè, vol-
gende maand vergaat de wereld, maar hij kon weer niet wachten.”

Toi toi toi, Joop! Annie, Jo en alle andere Aartsjes: heel veel sterkte.

't Roois Theater

OVERLĲDENSBERICHTEN
Dossiernummer: 12110598

Aanmaakdatum: 9-11-2012

overlijden anthonissen 46.doc

Pagina 1 van 1

De natuur was zijn lust en zijn leven,
hij vond er zijn rust.
Wij hopen dat hij nu zijn eeuwige rust 
gevonden heeft, in de armen van ons mam. 

Op donderdag 9 november 2012 is zacht en kalm overleden, ons pap, 
schoonvader, opa en overgrootopa 

Jan Anthonissen
Adrianus Jacobus

weduwnaar van

Riet Anthonissen-de Grauw

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

Toos en Wim
Marc en Da, Anne, Stijn
Joyce ♥ en Erik

Jozef en Joke
Martien en Van, Tram, Renske
Rudy en Huyen

Adrie en Birgit
Louke 
Syb 

Peter en Myriam
Charlotte 
Lars 

Helma en Fred
Tamara en Rick, Rick, Justen
Charissa en Dennis

Correspondentieadres: Frederikstraat 1, 5491 JT St Oedenrode

       De uitvaart heeft op dinsdag 13 november plaatsgevonden. 

N.B. Bovenstaande afdruk is géén drukproef, maar benadert de lay-out van de gedrukte rouwbrief.
9 november 2012, voor akkoord:

Onze Joop heeft ons plotseling verlaten. 
Hij was mijn maatje. Ik zal je ontzettend missen.

 Tom Aarts
 Ook namens ouders, broers, zussen en neven en nichten

Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat 
ons gewaardeerd lid

Twan Habraken 

op 5 november 2012 is overleden.

Wij wensen Ellen, Fleur, Femke, Silvie, Maaike 
en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur en leden van tennisvereniging de Kienehoef

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling 
overlijden van onze zeer gewaardeerde vrijwilliger

Joop Aarts

Sinds een jaar was hij een trouwe bezoeker aan onze bewoners voor 
een praatje, gezelschapsspel

of wandeling. 
Wij wensen zijn ouders en familie 

veel sterkte toe voor de komende tijd.

Medewerkers, bewoners en vrijwilligers van Brabant Zorg Odendael.

*07-07-1961      Joop Aarts                  09-11-2012

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
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KEURSLAGERKOOPJE

Grootmoeders sudderlapjes

4 stuks

5

95

SPECIAL

Kip met pit

100 gram

1

60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 200 GRAM SNIJWORST

GRATIS 100 gram lVLEESSALADE

WEEKAANBIEDING

4 HOLLANDSEBIEFSTUKKEN

500gr GEHAKT

SAMEN VOOR

10

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

SATÉ-VLEES

500 GRAM

5

95

G.KLUIJTMANS,KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

INFO@KLUIJTMANS.KEURSLAGER.NL

Een groot hart.

Hij is de man
Met een groot hart

Soms groter dan hij kan dragen.
Soms zwaarder dan hij wil.

Maar
Gevuld met liefde
Gevuld, met hoop.

Waar mensen mogen zijn, wie ze zijn.
Waar niets hoeft
En waar het leven is zoals het is.

Het nadeel van een groot hart is,
Dat heel veel je kan raken.
Kan kwetsen diep van binnen.

Wij allen hebben geprobeerd
Die ruimte in te vullen.

Totdat jouw hart
Uiteindelijk zelf besloot
Dat het genoeg was.

Hij is een man
Een man met een groot hart
Misschien wel, een te groot hart.

Dat is voor het aardse bestaan,
Soms wellicht zwaar om te dragen.
Maar voor het hiernamaals
Een onuitputtelijke bron van liefde.

Liefs,
Lisa Damen, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder, 
schoonmoeder en fantastische oma

Loes Sijnen – Verschuyten 
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo 
velen geliefd was.

In het bijzonder danken wij Dr. van Osch en Dr. Schut, 
Dr. Creemers en het verplegend personeel van het 
Catharinaziekenhuis in Eindhoven en Uitvaartverzorging 
Antwan Kuis.

Hans Sijnen
Marco, Judith en Eva
Chantal, Jurgen, Jurre en Jimme

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten

Die blik, die stilte deed vaak zeer
De vader en opa van vroeger was je niet meer

Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen 
voor al het medeleven na het overlijden

van mijn lieve man, ons pap en allerliefste opa

Ruud van Doorn

In het bijzonder bedanken wij de verzorging van Odendael afde-
ling Boterbloem, Dokter Roos,
Pastor Jos Hamelink en Uitvaartverzorging Antwan Kuis.

Toos van Doorn-Groenen
Kinderen en Kleinkinderen

DANKBETUIGING

deze aanbieding is 2 weken geldig

    14 november t/m 27 november

      bij aankoop van 
2 broden naar keuze
  

1 peperkoek

1,50

  bakkerij bekk
e

r
s

naturel

Bij 2 hele broden 1 peperkoek naturel voor € 1,50

zo smaakt peperkoek
nog lekkerder
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UNICEF zit komend weekend bij 
Jumbo

Vrijdag 16 en zaterdag 17 no-
vember kunt u de vrijwilligers van 
Unicef in de winkel van de Jumbo 
vinden.

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

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

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

•��In�de�getroffen�gebieden� in�Pa-
kistan zijn meer dan 9 miljoen 
kinderen ingeënt tegen mazelen 
en polio. 

Elke dag overlijden wereldwijd 
duizenden kinderen aan ziektes 
die eenvoudig voorkomen kunnen 
worden. UNICEF vindt dit onac-
ceptabel: elk kind dat sterft is er 
één te veel. Dit is de campagne 
voor dit jaar. Daarom zetten wij 
ons in voor goede en toegankelijke 
zorg voor alle kinderen wereldwijd. 
Wij hopen dat u onze kraam niet 
voorbij loopt en het werk van Uni-
cef komt steunen.

Mosselavond Lions 2012

De Lions St.-Oedenrode riepen en 
237 mensen gaven op zaterdag 3 
november gevolg aan de uitnodi-
ging mosselen of spare ribs te ko-
men eten voor een goed doel. De 
zaal was, mede dank zij de nieu-
we stoelen, prachtig ingericht en 
vanaf een uur of zeven kwamen 
de gasten binnen en kon het feest 
beginnen.
 
Er werden door de Lions zelf maar 
liefst 250 kg mosselen en 60 kg 
spare ribs bereid en uitgeserveerd. 

Ook het toe-
tje was een 
product van 
eigen hand 
(pana cotta 
met een klein 
glasje des-
sertwijn). Wij hopen, dat iedereen 
genoten heeft en besloten heeft 
volgend jaar weer mee te doen aan 
deze geweldige avond. Oh ja, voor 
ik het vergeet............... nog niet 
alle rekeningen zijn binnen, maar 
voor het goede doel: "een steun-

tje in de rug voor Rooise gezinnen 
in de decembermaand", blijven er 
zo'n 3000 euro over en daar was 
het uiteindelijk allemaal om begon-
nen!! Alle sponsoren en  gasten 
van harte bedankt en hopelijk tot 
volgend jaar.

MiK Sint-Oedenrode introduceert 
4 nieuwe cursussen
MiK heeft 4 nieuwe cursussen ont-
wikkeld voor de jeugd in Sint-Oe-
derode, als opvolger van de work-
shops die via Jeugd Creatief zijn 
gegeven. Theaterbende, Street-
dance, klassiek ballet en beeldend.  
Elke cursus bestaat uit 20 lessen, 
bedoeld voor kinderen uit groep 4, 
5 en 6. Op dinsdag 20 november 
start Streetdance van 16.15 tot 17 

uur, Theaterbende vanaf woens-
dag 14 november van 13.30 tot 
14.45 uur. Klassiek ballet vanaf 
maandag 3 december van 16 tot 
16.45 uur en de beeldende cursus 
vanaf woensdag 21 november van 
13.30 tot 14.45 uur. Kijk op voor 
meer info en inschrijving op  
www.mikweb.nl
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T

Evelien
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!  

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Proficiat

Vijftig kaarsjes op een taart, 
onze José wordt al bejaard!!! 

Mami: 15 + 25 = . .

♥ Kai, Joyce, Rob

Franske 50

Gefeliciteerd

1962-2012

(o)pa en (o)ma
van harte gefeliciteerd

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Bezorger van de 
maand: 
Kas Swinkels

Voor de eerste keer in de historie 
van DeMooiRooiKrant is een be-
zorger uit Liempde bezorger van 
de maand geworden. Sinds de 
zomervakantie verschijnt de krant 
daar namelijk ook huis-aan-huis. 
Kas Swinkels is zijn naam en af-
gelopen zaterdag mocht hij een 
Rooi2000 waardebon op komen 
halen. Hij was er erg blij!

U gaat toch zeker ook online in 2013?

 INLOOP-AVOND
online boekhouden

dinsdag 27 november 
tussen 19.00 en 22.00 uur

meer info?  www.bekkersadvies.nl
direct aanmelden?  info@bekkersadvies.nl

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Lisa Groeneweg

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

•  Wilt u uw klanten niet thuis           
ontvangen?

•  Heeft u een kantoorruimte nodig 
voor maar 2 dagen per week

•  Heeft u tijdelijk een andere          
werkplek nodig

Van den Berk Flexkantoren
Kofferen 23 5492 BL Sint-Oedenrode

0413 - 420190 | info@vdberk-flexkantoor.nl

Kijk eens op www.vdberk-flexkantoor.nl

Beautydag in Odendael 

Maandag 12 november konden de 
bewoners van Zorgcentrum Oden-
dael genieten van een beautydag. 
Dat laten de ouderen zich natuurlijk 
geen tweede keer zeggen, met als 
gevolg dat het maandag lekker druk 
was bij de beautyplaatsen. Jonge-
ren van verschillende opleidingen 
aan het ROC Eindhoven waren druk 
in de weer om kapsels in model te 
brengen of de nagels te verzorgen. 
Maar ook heren kapsalon Peter, Mi-
randa’s Haarmode en Thea’s Knip-
huukske boden geheel vrijwillig 
hun diensten aan.

“We willen de bewoners van Oden-
dael iets extra’s bieden”, vertelt 
Daniëlle Coolen, activiteitenbegelei-
ding. “Samen met Maria van Weert 
en José van Boxmeer hebben we dit 
opgezet. Het thema “aandacht voor 
elkaar” hebben we het hele jaar 
door en deze activiteit, de beauty-
dag, is daar eigenlijk aan gekoppeld. 
We zetten de bewoners eens lekker 
in het zonnetje, zodat ze kunnen 
genieten van hun dag. Zo hebben 
we hier een aantal kapsters in oplei-
ding rondlopen die de haren van de 
bewoners in model brengen.” Maar 

bij beauty hoort natuurlijk meer dan 
alleen je haren laten doen. Daniëlle: 
“De ouderen kunnen hun nagels la-
ten verzorgen of een make-upje aan 
laten brengen. Als afsluiter mogen 
ze op de foto, wat wordt verzorgd 
door Bart van der Aa op geheel vrij-
willige basis. We merken ook dat 
mensen die niet helemaal fit zijn 
ook even langskomen om verwend 
te worden, daardoor hebben ze een 
beetje afleiding.”

José van Boxmeer legde meermalen 
contact met de scholen voor deze 
speciale dag. “Vijf studenten van 
ROC Eindhoven Zorg en Welzijn 
verzorgen de hapjes, drankjes en het 
ontvangst. Voor het eerst dit jaar zijn 
er een aantal studenten van de kap-
persopleiding. Ook van de opleiding 
Schoonheidsverzorging zijn acht stu-
denten actief”, vertelt ze enthousi-
ast. Marianne van Esch, kapster in 
opleiding, was druk in de weer met 
föhnen terwijl ze sprak.“Vandaag 
worden de haren, make-up en de 
nagels van de bewoners gedaan. 
We zijn begonnen bij de woongroe-
pen en nu zijn we op “het plein” be-
zig.” Aan de reacties van de bewo-
ners te zien was het een geslaagde 
dag, maar ook bij de studenten en 
stagiaires is de beautydag goed in 
de smaak gevallen. “Ik vind het kei 
leuk!”, lacht Marianne.
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Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur
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kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Stap nu over 
op Glasvezel 
Alles-in-één 

Standaard

Met gratis 
monteur

Overstappen was nog nooit 
zo eenvoudig
Nu zorgeloos en gratis geïnstalleerd door 
onze monteur t.w.v. € 61,01
Met de handige overstapservice is 
het opzeggen van je oude abonnement 
zo geregeld

45.-

De eerste 
3 maanden

�67.11

/mnd*

Wellicht extra namen op oorlogsmonument Sint-Oedenrode

Op dit moment staan er namen 
op het oorlogsmonument van 
Sint-Oedenrode bij de Hambrug, 
op het monument ‘aan hen die 
vielen’. Leo Raaijmakers uit Sint-
Oedenrode, zelf oud-militair in 
onder andere Srebrenica, is daar 
erg blij mee, maar is al zeven jaar 
bezig om die lijst uit te breiden. 
Volgens hem zijn er meer mensen 
die verdienen om op het monu-
ment te staan. 

Hij noemt het ‘vergeten’ oorlogs-
slachtoffers. De afgelopen jaren 
ging hij op zoek naar namen van 
Rooienaren die omkwamen in de 
Tweede Wereldoorlog. Daarbij 
kreeg hij hulp van dhr. Boley. Hij 
heeft inmiddels een lijst die, naar 

eigen zeggen, zo goed als com-
pleet moet zijn. Met deze lijst 
stapte de Rooienaar naar burge-
meester Maas met de vraag of 
deze bij de andere namen op het 
oorlogsmonument mogen worden 
gevoegd. Maas gaf aan daar seri-
eus naar te willen kijken, maar al-
leen als het historisch verantwoord 
is. Daarom wil hij in overleg met 
mensen die hier een adviesrol in 
kunnen vervullen.

Dat de burgemeester het idee 
mee op wil pakken is goed nieuws 
voor Raaijmakers. Graag wil hij 
nog meer weten over de gesneu-
velde Rooienaren op de lijst. Dus 
weet u iets over iemand op deze 
lijst of wilt u reageren? Stuur dan 

een email naar redactie@demooi-
rooikrant.nl. Als u familie bent van 
één van deze personen en wilt u 
niet dat de naam op het monu-
ment komt. Laat het dan ook even 
weten. Namens Raaijmakers alvast 
hartelijk bedankt voor de mede-
werking.
De lijst van Rooienaren die omkwa-
men in de Tweede Wereldoorlog:
1. Piet Barten
2. J. de Beer
3. P. de Bergman
4. A. de Bie
5. M. Boeren
6. G. Bouwman
7. Anna vd. Broek
8. Karel Damen
9. J. Deckers
10. Petra Eikenaar

11. G. Hellings
12. M. vd Heijden
13. A. vd Heijden
14. L. vd Heijden
15. H. Huijberts
16. W. Hosewol
17. L. Harks
18. A. Kluitmans
19. A. van Kronenburg
20. Joke vd. Laar
21. A. van Liempd
22. P. van de Maat
23. M. de Laat
24. H. van Mierlo
25. Th. Van ’t Hof
26. C. Sanders
27. G. van Roosmalen
28. A. van Schijndel

29. Th. Van Schijndel
30. Annemieke Thien
31. Anna van Uittert
32. J. van Uittert
33. A. van de Ven
34. M. van de Ven
35. W. van de Ven
36. W. Verhoeven
37. J. Vervoort
38. J. Vervoort
39. M. Vervoort
40. Geertruida Vervoort van Dinther
41. Th. Vogels
42. J. van de Weijdeven
43. G. Welvaarts
44. Jacob Welle
45. A. van de Wetering
46. Van den Hulst

De heer Leo Raaijmakers bij het Oorlogsmonument van Sint-Oedenrode. 

Geen prijs op uw lot 
van 10 december?
 
Lever het bij ons 
gekochte staatslot in 
en doe mee aan een 
extra trekking !

Trekking 2 januari 2013

Kans op extra prijzen 
met uw staatslot bij 
Cigo ( Heuvel 32)

Prijzengeld voor het
             winnende 

            hele lot bedraagt 
            € 100,- en voor

 een 1/5 lot € 20,-  
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www.rabobank.nl/stos
(0413) 491 491

Meer weten over de Rabobank Senioren Service? 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Speciaal voor u:
de Rabobank Senioren Service

Met advies van de Rabobank
Senioren Service staat u sterker.
Dat is het idee.
Rabobank biedt ouderen tal van producten en diensten die zelfstandig bankieren een stuk

makkelijker maken. En dat in de breedste zin van het woord. We geven informatie,

organiseren cursussen om eenvoudig te bankieren via internet en adviseren u bij vragen

over bijvoorbeeld erfrecht en nalatenschappen. Deze bijzondere vorm van

dienstverlening noemen we de Rabobank Senioren Service. Onze adviseur James Sittrop

vertelt u graag wat deze service voor u kan betekenen. 

Het unieke van de HealthCity Gezinspas is dat je zowel 
samen als individueel kunt sporten. Kom gerust een keer 
langs met het hele gezin en probeer het gratis uit!

NIEUW!

Deelnemende club: HealthCity Sint-Oedenrode, Bremhorst 4, 0413 47 72 50

fitness&meer / healthcity.nl
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De HealthCity 
GezinspasGezinspas

 Onbeperkt fitness en groeps-
lessen voor het hele gezin

 Iedereen een eigen pas

 Slechts € 99,95 per maand

Prijsuitreikingen tijdens de Dag van Respect

Het was een drukte van jewelste 
bij Mariëndael op donderdag 8 
november, oftewel de Nationale 
dag van respect. Die ochtend 
werden er namelijk prijzen uitge-
reikt aan leerlingen van een vijftal 
deelnemende basisscholen, waar-
onder basisschool Eerschot, ba-
sisschool Sint-Petrus, basisschool 
Sint Franciscus, basisschool Sint 
Antonius van Padua en de Oda-
school. Er werd bekend gemaakt 
wie de Vredesprijs had gewonnen 
en welke drie leerlingen in de prij-
zen waren gevallen bij de Peace-
poster wedstrijd.  

Meneer Kleijne, consul van de 
gemeente die betrokken is bij 
de Nederlandse Oorlogsgraven 
Stichting, nam het woord en ver-
telde over de historie. “Vrede is er 
niet altijd geweest. Jaren geleden 
heerste er oorlog in Nederland. 
Buitenlandse, jonge, soldaten lig-
gen hier begraven, omdat ze ge-
streden hebben voor de vrijheid”, 
legde meneer Kleijne uit aan de 
groep 8 leerlingen. “Vrienden van 
de gestorven soldaten kwamen ie-
der jaar naar Sint-Oedenrode om 
op het kerkhof een krans neer te 
leggen. Zij stelden het concept van 

de vredesprijs in 2003 voor aan 
de gemeente, en zo geschiedde.” 
De prijs betreft een houten schild, 
waarop 24 kleine zilveren schildjes 
bevestigd zijn. Ieder jaar wordt er 
een schildje prijs gegeven aan een 
leerling die de vredesprijs gewon-
nen heeft, daarnaast hoort er een 
oorkonde bij, ondertekend met of-
ficiële handtekeningen. 
Burgemeester Maas reikte don-
derdag op een creatieve manier 
de vredesprijs uit. De leerlingen 
moesten gaan staan, waarna er 
een heuse afvalrace plaatsvond. 
Één voor een moesten de kinderen 

gaan zitten, totdat er tenslotte nog 
maar twee tekeningen en daarbij 
de twee potentiële winnaars over-
bleven. De spanning was werkelijk 
waar om te snijden. Uiteindelijk 
won de 11-jarige Isa van Aarle van 
basisschool Sint Franciscus uit Bos-
kant de vredesprijs van 2012. Isa 
wist het beste de achtergrond van 
het verhaal weer te geven in haar 
tekening, met een groot hart, een 
wereldkaart en de vredesgedachte. 
Haar naam prijkt nu op het schild, 
naast die van voorgaande vredes-
prijswinnaars.
De uitslag van de Peaceposter 
wedstrijd werd bekend gemaakt 
door Mark Wijgergangs, voorzit-
ter van de Lionsclub. Ook hier was 
de spanning te snijden, inclusief 
gestamp en geroezemoes van-
uit de zaal wanneer de winnaars 
achtereenvolgens bekend wer-
den gemaakt. De gelukkigen van 
2012 zijn: eerste prijswinnaar Joey 
Smulders, tweede prijswinnaar Jen-
nifer School en derde prijswinnaar 
Nick van de Koevering. Maar ook 
degene die niet in de prijzen zijn 
gevallen mogen trots zijn op het 
resultaat, want iedereen verdient 
respect voor zijn of haar kunstwerk.  

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

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

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

Stap 1:  Kinderen brengen ideeën 
en wensen in

Om het buitenspelen te stimuleren, 
wil de werkgroep de kinderen (en 
hun ouders) vragen om speelidee-
en aan te leveren voor de nieuwe 
inrichting. Dat kan met standaard-
speeltoestellen, maar ook met 
natuur- en spelaanleidingen die 
beweging, kennis van natuur en sa-
menspel bevorderen. Voor de sfeer 
van de nieuwe herinrichting wor-
den een paar thema’s ter prikkeling 
aan de kinderen meegegeven:
- Meer groen en minder steen! 
- Meer bewegen en samenspelen!
-  Meer fantaseren en leren omgaan 

met de natuur!

Van idee naar uitvoering
Nadat de leerkrachten samen met de 
kinderen de ideeën hebben bedacht 
en uitgewerkt, worden deze door de 
werkgroep beoordeeld op haalbaar-
heid en verwerkt in het terreinont-
werp. Vervolgens zal de werkgroep 
actief bewoners en bedrijven mobi-
liseren om te ondersteunen bij de 
uitvoering van het ontwerp. Over 
de plan- en uitvoeringsresultaten zal 
Dorpsraad Boskant regelmatig in-
formeren via website, lokale media 
en nieuwsbrieven. 

Vervolg voorpagina
Schoolterrein Boskant
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Dagopvang de Stek vraagt 
vrijwilligers

Het vrijwilli-
gerssteunpunt 
is voor dagop-
vang De Stek 
in Odendael op 

zoek naar vrijwilligers die een 
dagdeel per week of per veertien 
dagen mee willen draaien om se-
nioren een plezierige en zinvolle 
dag te bezorgen.

De dagbesteding is bedoeld voor 
mensen die extra steun en be-
geleiding nodig hebben om zelf-
standig te kunnen blijven wonen, 
bijvoorbeeld vanwege lichamelijke 
beperkingen, weinig contacten of 
lichte vergeetachtigheid. Daar-
naast biedt het de mantelzorger, 
die voortdurend de zorg draagt 
voor iemand, de  gelegenheid om 

even te kunnen bijtanken en tijd 
voor zichzelf te nemen.

Om de onderlinge contacten te be-
vorderen, wordt door de vrijwilligers 
een gevarieerd programma aange-
boden, dat in gezamenlijk overleg 
wordt vastgesteld. Dit programma 
wordt afgestemd op de wensen en 
mogelijkheden van de gasten. Er is 
vooral veel ruimte voor gezellig-
heid, zoals samen koffie drinken en 
tussen de middag gezamenlijk de 
warme maaltijd gebruiken.

Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunpunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl 
of www.welzijnsalus.nl

Klachten van kinderen positief omzetten
Interactieve lezing over de methodiek 
Fluisterkind in de bibliotheek
Kindertolk® Els Moors verzorgt op 
maandag 26 november een inter-
actieve lezing over de methodiek 
Fluisterkind® in de bibliotheek in 
Sint-Oedenrode. Deelnemen aan 
de lezing kost € 12,50 per persoon. 
Aanmelden kan bij de bibliotheek, 
tel. 0413-472991 of per mail 
c.berenschotbibliotheekmeierij.nl. 
De avond begint om 20.00 uur; 
ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

Opvoeden is een van de moeilijk-
ste, belangrijkste en boeiendste za-
ken in de wereld. Als uw kind niet 
lekker in zijn/haar vel zit of ziek 
is, kunt u daar als ouder erg door 
geraakt worden. Ook bepaald ge-
drag of ontwikkelingsachterstand 
van uw kind kan een reactie bij u 
als ouder teweeg brengen, die u 
liever vandaag dan morgen kwijt 
bent. U heeft als ouder al van al-
les gedaan en de situatie kan u een 
gevoel van machteloosheid geven. 
U voelt de behoefte om de situatie 
om te zetten in iets positiefs.

Dat is mogelijk met de methode 
Fluisterkind®, die wordt toegepast 
bij allerlei klachten zoals gedrags-

problemen, ADHD, boosheid, 
slecht slapen, extrovert of intro-
vert gedrag, conflict tussen ouder 
en kind, hoofdpijn, allergieën of 
lichamelijke gezondheidsklachten.
Helder en nauwkeurig geven kin-
deren met hun gedrag, spel, (leer)
ontwikkeling en/of klachten uit-
drukking aan wat hun ouders no-
dig hebben op hun levensweg.

Als u daar als ouder gehoor aan 
geeft, biedt u uzelf en uw kind de 
gelegenheid de klacht of het pro-
bleem, positief om te zetten. De 
klachten zullen verminderen of 
zelfs verdwijnen. Met deze metho-
de wordt het kind ontzien terwijl er 
juist heel veel wordt gedaan met 
de klachten van het kind. Zo kan 
het hele gezin weer vrolijk verder 
groeien en worden we evenwich-
tige mensen.

De interactieve lezing op 26 no-
vember 2012 is bedoeld voor ou-
ders en verzorgers, maar is ook 
zeer interessant voor grootouders, 
leerkrachten van basisscholen en 
medewerkers van kinderopvang 
en peuterspeelzalen. 

Rooi sluit aan bij TedxYouth Brabant

In Mariendael vindt op 18 novem-
ber een uniek evenement voor 
jongeren plaats. Sint-Oedenrode 
sluit dan aan bij de eerste Bra-
bantse TedxYouth dag. De dag 
wordt geopend door wethouder 
Jeanne Hendriks-van Kemenade. 
Daarna wordt er in Mariendael 
op een groot scherm live gekeken 
naar de TED talks in het Provincie-
huis. TED talks zijn korte presen-
taties over een idee.

Na een bijzondere lunch is er in 
Mariendael een eigen Roois pro-
gramma onder de naam: ‘Laat je 
inspireren en ben een inspiratie 
voor anderen’. ’s Middags kunnen 
jongeren deelnemen aan work-
shops en presentaties bijwonen. 

Deze worden allemaal gegeven 
door jongeren. Jeugdspelers van 
’t Roois Theater presenteren deze 
dag en leerlingen van MIK Kun-
steducatie zorgen voor theater en 
muziek. 

Groep 8 van basisschool Sint An-
tonius van Padua uit Nijnsel deed 
heel enthousiast mee met de intro-
ductieles van TedxRooi. Mijnheer 
Carlo (van Kroonenburg) heeft de 
kinderen geholpen met de aanmel-
ding en het resultaat mag er zijn: 
maar liefst 10 kinderen uit die klas 
doen mee. Zij geven workshops 
over Lego, drummen en zingen en 
helpen mee met de lunch.

Emile Kalmann van de stuurgroep 

TedxRooi heeft een heel leuk intro-
ductiefilmpje gemaakt met Rooise 
kinderen. Dit is te vinden op You-
Tube en dan TedxRooi. 
Ben je een leerling uit groep 8 of 
een brugklasser en wil je nog naar 
deze dag komen? Meld je dan snel 
aan via tedxrooi@gmail.com, het 
kan nog net.

Mike, Wouter, Max, Winston, Jorrit, Jill, Nick, Milou, Suus en 
Paulien van basisschool Nijnsel doen allemaal mee 

Juul van Kemenade heeft d’r haar 
afgeknipt voor Stichting Haarwens. 
Samen met Iris van Hoorn houdt zij 
hierover een presentatie.

Mijn naam is Steven van Erp en ben 
12 jaar. Een van mijn hobby’s  is gitaar 
spelen. Gitaar les krijg ik van Ton de 
Munnik. Samen met hem speel ik de 
leukste liedjes.  Ik doe mee omdat ik 
hoorde van mijn gitaarleraar dat Tedx 
kwam. Het lijkt mij super leuk om 
mijn  hobby te laten zien bij Tedx..
Ook wil ik graag weten wat andere 
kinderen leuk vinden

Collecteweek Nationaal MS Fonds 
start op 19 november
Op maandag 19 november gaat 
de MS Collecte weer van start.  In 
deze week gaan ca. 11.000 vrij-
willigers op pad om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor Multiple 
Sclerose (MS).

Het is een hele uitdaging voor de 
collectanten om in dit jaargetijde, 
waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren 
te gaan.

MS is een slopende ziekte die niet 
alleen de patiënt raakt, maar ook 

zijn omgeving. Eén op de duizend 
Nederlanders krijgt MS. De ziekte 
is de meest voorkomende invalide-
rende aandoening onder jongeren 
in Nederland.

Laat u de collectant niet in de kou 
staan! Elke collectant kan zich legi-
timeren. Het Nationaal MS Fonds 
is te herkennen aan het oranje 
vlinderlogo. Wie de collectant 
mist, kan een gift overmaken op 
giro 5057. Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
10% korting op werkplaatstarief in

dec. 12 tm mrt. 13NIEUW! IN ONS ASSORTIMENT

SABO  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 10/25/2012   9:33:12 AM

Feestelijke Ledenavond 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Donderdag 8 november vond in 
de tent op het terrein van Cultu-
reel Centrum 't Spectrum de suc-
cesvolle, Feestelijke Ledenavond 
van Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel plaats. Het 115 jarig be-
staan van de bank en het Jaar van 
de Coöperatie waren de redenen 
om groots uit te pakken. 

In het eerste gedeelte van de 
avond stelde Bouwien Janssen, 
nieuwe directievoorzitter van Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijndel, 
zich voor aan de leden. Daarna zijn 

de herkiesbare- en nieuwe leden-
raadsleden benoemd. Vervolgens  
werden de ruim 600 bezoekers 
ingedeeld in groepen om diverse 
themasessies bij te wonen. Deze 
werden als verfrissend, interessant 
of leerzaam ervaren. 

Zo sprak Bob Hutten enthousi-
ast over zijn ondernemerschap. 
Andrea Wiegman heeft de leden 
meegenomen in de laatste trends 
en ontwikkelingen. Anke van Luijt 
sprak haar groep vol enthousiasme 
toe over  hoe men overkomt op an-

deren. Annelou van Noord bracht 
vaders, moeders opa’s en oma’s 
meer bij over hoe zij hun (klein)
kinderen spelenderwijs kennis kun-
nenlaten maken met geld. En in de 
tent werd vol enthousiasme het 
spel Ik hou van Holland gespeeld.  

Aan het eind van de avond trad als 
special guest Ruth Jacott op die op 
het laatste moment Glennis Grace 
verving die niet aanwezig kon 
zijn vanwege stemproblemen. Zij 
bracht met haar enthousiasme de 
hele zaal in de feeststemming.
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KASSA AFDELING: teamleidster 32 tot 40 uur (met ervaring)

AFDELING VERS: medewerkster(er) 32 tot 40 of 2 x 20 uur

AFDELING HOUDBAAR: een BBL leerling voor 32 uur

Kom even langs of mail naar: rob.heijmans@ahold.com

Gevraagd 
PERSONEEL 

voor diverse afdelingen:

Markt 18, 5492 AB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-472208 

www.ah-sint-oedenrode.nl

Mantelzorgers zijn overwegend 
bescheiden. Ze cijferen zichzelf 
weg voor een dierbare. Daarom 
is het maar goed dat eens per jaar 
een dag wordt georganiseerd die 
deze groep mensen in het zonne-
tje zet. Afgelopen zaterdag was 
het de Dag van de Mantelzorg. 
Ook Welzijn Salus liet dat niet 
onopgemerkt voorbij gaan en no-
digde Rooise mantelzorgers uit.
 
Hoewel zo’n honderd uitnodigin-
gen werden bezorgd, kwamen 
er uiteindelijk maar zo’n dertig 
mantelzorgers naar Zorgcentrum 
Odendael om een ontspannen dag 
te beleven. Dat viel volgens de or-
ganisatie een beetje tegen, maar 
dat mocht de pret niet drukken. De 
aanwezigen volgden workshops 
en maakten lekkere hapjes in de 
keuken. Die werden gezamenlijk 
genuttigd tijdens het luisteren naar 
de muziek van de Rooise Dommel-
klanken. 

Het koor werd even onderbroken 
door Rien de Koning. Plotseling 
stond hij met zijn rolstoel vlak voor 
het podium met een microfoon in 
zijn hand. Zijn vrouw Anja sloeg 
haar hand voor de mond, want ze 
schrok zich een hoedje. “Ik houd 
echt niet van verrassingen”,  zei ze. 
Rien droeg een gedicht voor wat 

hij speciaal voor Anja had gemaakt. 
Daarin bedankte hij haar voor alles 
wat ze voor hem gedaan heeft. Als 
zijn vrouw, maar automatisch ook 
als mantelzorger. Een mooie bos 

bloemen en een prachtige foto, 
maakten de verrassing compleet. 
Dit gebaar stond symbool voor 
wat alle mantelzorgers verdienen; 
lof, respect en dankbaarheid.

Lof, respect en dankbaarheid

Rien de Koning geeft zijn vrouw Anja geschenken uit dankbaarheid. 
De Rooise dommelklanken en Janny Forsten (welzijn Salus) kijken toe.

PERSONEEL

Piratenshow van Korein

Afgelopen vrijdag heeft Korein een grote uitvoe-
ring gehad met meer dan vijftig BSO kinderen 
in Mariëndael. De uitvoering vindt één keer per 
jaar plaats na een groot thema.  De afgelopen 
maanden hebben werknemers hard gewerkt 
aan deze uitvoering met het thema Piraten. De 

kinderen van de BSO van Korein hebben zelf 
het verhaal bedacht.  Met deze informatie heb-
ben de pedagogisch medewerksters een script 
geschreven. De uitvoering ging ontzettend 
goed en er waren veel trotse ouders, opa’s  en 
oma's aanwezig. Op naar volgend jaar!

Rooienaren pakken uit bij Fotoclub Schijndel 

Fotoclub Schijndel viert dit jaar 
haar vijftig jaar bestaan en laat 
dit op grootse wijze blijken. In het 
voorjaar was er al een jubileum-
tentoonstelling in ’t Spectrum en 
afgelopen weekend werd dit nog 
eens tentoongespreid door het 
publiek iets extra’s te bieden op 
de jaarlijkse tentoonstelling in De 

Vink. Ook enkele Rooienaren de-
den aan de tentoonstelling mee.

Op de expositie konden de leden 
op een eigen bord hun –op extra 
groot formaat geprinte-  foto’s to-
nen en was er een presentatie van 
foto’s uit het thema “beweging”.  
Ook werden digi presentaties ge-

toond van een aantal leden en kon 
men nog genieten van een exposi-
tie van foto’s van oud leden.

De club telt ook een aantal leden 
uit Sint-Oedenrode die de club be-
stempelen als sfeervol, heel gezel-
lig, leerzaam en behulpzame leden 
bij het (verder)ontwikkelen van fo-
tografische kennis. 

Zowel de pu-
blieksjury als de 
ledenjury beoor-
deelden de foto 
van Harrie Dirksen 
als beste en bij de 
digiseries werd Toi 
Korsten met zijn 
serie “In de na-
tuur” overtuigend 
winnaar bij de pu-
blieksjury,  maar 
wist de in Sint-
Oedenrode wo-
nende Irene Ber-
kelmans met haar 
serie “Fietsen” de 
eerste prijs in de 
wacht te slepen bij 
de ledenjury. 

Ad van de Biggelaar wijst naar zijn werk.
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Project Leren, doe je zo!

Lezen kan lastig zijn
Het is een misverstand om te den-
ken dat iedereen goed leest. Zo'n 
4 miljoen volwassen Nederlanders 
heeft een te beperkte leesvaardig-
heid om een beroepsopleiding te 
kunnen volgen. En 1,5 miljoen van 
hen is zelfs laaggeletterd. Een laag-
geletterde is wel in staat om woor-
den te lezen, maar snapt vaak niet 
wat er met een tekst wordt bedoeld. 

Voor deze volwassen worden spe-
ciale cursussen gegeven. Ook wor-
den er  makkelijk lezen-boeken 
uitgegeven, door  bijvoorbeeld  de 
boekenreeks Leeslicht van uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren. Meer in-
formatie vindt u op www.leeslicht.nl.

Kent u iemand met leesproblemen?
Voor mensen met leesproblemen is 
het al een hele klus om in hun dage-
lijks leven gebruiksaanwijzingen, for-
mulieren, brieven en schoolkranten 
te begrijpen. Een bibliotheekboek 
lezen voor het plezier is er dan zeker 
niet bij. Kent u iemand die sinds kort 
leest, of die leesproblemen heeft? 
Laat hem of haar dan weten dat er 
ook in Sint-Oedenrode een cursus is 
waar samen gewerkt wordt aan het 
verbeteren van de lees/schrijf en re-
kenvaardigheden.

Wie kan beter verwoorden dan de 
cursisten zelf wat zij leren en wat het 
hen brengt? In eigen woorden ge-
ven zij aan wat het hen oplevert en 
waarom zij het belangrijk vinden dat 
mensen zich aanmelden:

Wil je leren lezen en schrijven; kom 
dan naar de groep in Rooi.
Er is een lees- en schrijfgroep in 
Rooi. Het is voor mensen die niet 
goed kunnen lezen en schrijven. Je 
zit in een kleine groep met 8 á 10 
mensen. Daar heb ik al veel geleerd, 
zoals voor jezelf opkomen. Zo heb ik 
in jaren niet gelezen op de vakantie 
maar nu neem ik 4  boekjes (Lees-
licht: Lezen in gewone taal) mee.
 
Ik  heb jarenlang verstopt dat ik niet 
goed kan schrijven. Op de leeftijd 
van 56 jaar stapte ik over de drempel 
heen. Ik ben blij dat ik de stap heb 
gezet om naar deze cursus te gaan. 
Ik heb er meer zelfvertrouwen door 
gekregen. Ik heb meer contact gekre-
gen met andere mensen die hetzelf-
de probleem hebben. Neem de stap 
en meld je aan, je bent niet de enige!

Het is vaak moeilijk om mensen zo 
ver te krijgen om de stap te nemen 
om naar de cursus te gaan. Vaak is 
het de schaamte die de mensen heb-
ben. Er is een cursus in Sint-Oeden-
rode die je kunt volgen; waar je de 
vaardigheden van lezen, schrijven, 
rekenen en begrijpend lezen kunt 
leren. Als je naar de cursus wilt ko-
men; meld je dan aan.
 
Meedoen
Geïnteresseerden voor de lees- en 
schrijfcursus kunnen zich opge-
ven bij Gerry Jochems, per e-mail: 
g.jochems@welzijnsalus.nl of 0413-
476149. Deelname is gratisRadar men from the Moon presenteert 

“Echo Forever” in OJC de Werf
Op 17 november presen-
teert Radar Men zijn nieu-
we album “Echo Forever” 
in OJC de Werf.  Amper 
een jaar na het verschij-
nen van de eerste EP ‘in-
tergalactic dada and the 
space trombones’ heeft 
Radar men from the Moon 
een nieuwe full lenght cd 
opgenomen.

Na een geslaagde cd pre-
sentatie in de Effenaar en 
afgelopen weekend een 
show in Londen mag Sint-Oeden-
rode niet vergeten worden.  Deze 3 
mans formatie heeft zijn roots na-
melijk in Rooi liggen en wil daarom 
natuurlijk ook het publiek hier ken-

nis laten maken met de nieuwe cd 
die ze gemaakt hebben.  Voor wie 
ze nog niet kent Radar men from 
the Moon is een psychedelische in-
strumentale rockband die het pu-

bliek graag meeneemt in 
hun muzikale reis naar de 
maan en weer terug.

Natuurlijk komen ze deze 
avond niet alleen, ze heb-
ben 2 bevriende bands 
uitgenodigd om een mooi 
avondvullend programma 
neer te zetten. Dat zijn 
Sons of the Patriots en 
Floodriders. Om de avond 
nog meer glans te geven 
heeft Radar Men nog 1 
speciale laatste gast uit-

genodigd en dit is DJ Horus Trip.  
De entree is gratis. OJC de Werf, 
Heuvel  21, Doors open: 21:00u, 
Showtime: 21:30u.

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Wijkvereniging 
Eerschot
Zaterdag 17 november gaan wij 
met de leden van wijkverenging 
Eerschot  die zich hebben aange-
meld kegelen in de Vresselse Hut. 
Wij beginnen om 20.00 uur en 
kegelen tot 22.00 uur. De deel-
name is gratis. Voor opgave bel 
Gerda van de Burgt telefoon 
47 61 73, maar vol= vol.

Collecte Alzheimer 
Nederland
 Afgelopen week heeft de collec-
te van ALZHEIMER NEDERLAND 
plaatsgevonden. De opbrengst 
hiervan was €1123,34
Collectanten bedankt voor Uw 
inzet en dank aan alle gulle ge-
vers! We zoeken nog mensen die 
willen collecteren!
Bel Marianne van Aert 473334
of Dorothé Vermeltfoort 479434

Bewoners Kinderbos houden zelf het groen bij

Afgelopen weekeinde zijn een 
aantal bewoners aan het Mahler-
plein in de wijk Kinderbos actief 
geweest met het snoeien van de 
beplanting op hun plein. Dit is in 
het kader van de gemeentelijke 
bezuinigingsoperatie, overgedra-
gen naar de bewoners aldaar. Er 
was een keuze voor gesteld door 
de gemeente. Of de bewoners 
doen niets en alles wordt gras of 
de bewoners nemen het snoei-
werk zelf ter hand.

De bewoners hebben besloten het 
onderhoud van de aanplant in ei-
gen beheer te gaan uitvoeren. In 
overleg met de gemeente en de 
bewoners is voor het Mahlerlein 
een nieuw inrichtingsplan ge-
maakt. Afgelopen weekeinde is er 
met een aantal mensen twee uur 
gewerkt om de beukenhaag rond-
om de speeltuin te snoeien naar 
de gewenste hoogte en breedte. 
Dit najaar nog zullen door de ge-
meente aanvullend beukenhagen 

geplant gaan worden om de par-
keervakken en straathoeken weer 
beter af te schermen en het geheel 
een weer wat meer verholen ka-
rakter te geven.

Los van dat dit een besparing voor 
de gemeente is, hebben de be-
woners het als een gezellige ge-
zamenlijke activiteit ervaren. Op 
bijgaande foto is te zien hoe de 
werkzaamheden afgesloten zijn.
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Het persoonlijke verhaal achter overgewicht (deel 2)
Te klein, te dik, een scheve neus 
of flaporen. Iedereen heeft licha-
melijk wel iets waar hij/zij min-
der tevreden over is, slechts een 
enkeling nagelaten.  Wij mensen 
hechten uitzonderlijk veel waarde 
aan ons uiterlijk. Waarom eigen-
lijk? Alleen vanwege ‘wat de an-
der denkt’?  Onze redactrice ging 
in gesprek met een dame die haar 
hele leven al kampt met overge-
wicht. De dame in kwestie noe-
men we voorlopig Mrs. X. Of we 
haar naam uiteindelijk onthullen? 
Die beslissing is aan haarzelf. 

Door: Ria Balk

Het verhaal van Mrs. X. gaat ver-
der dan alleen haar uiterlijk. Tot 
haar dertigste wilde ze nog afvallen 
voor de mooiigheid. Ze viel echter 
niet af met de gedachte voor zich-
zelf te zorgen, maar vanwege ‘wat 
anderen ervan vonden’. “Dik zijn 
was immers fout”, licht Mrs. X. 
toe. “Het ging om het aantal kilo’s. 
Ik zorgde wel altijd dat ik op een 
gezonde manier afviel. Rare diëten 
heb ik nooit gevolgd. Toch was ik 
als een jojo. In relatief korte tijd 
vlogen de kilo’s eraf, maar kwam 
ik ook weer aan. Uiteindelijk kreeg 
ik er dan zelfs meer kilo’s bij.” 

Gezondheid
De medische wereld nam lange 
tijd een afkeurende houding aan 
ten opzichte van overgewicht. Al 
kwam onze dame voor haar teen 
bij de huisarts, ze moest altijd op 
de weegschaal. Tot vorig jaar: Mrs. 
X. was inmiddels zwaar diabetisch. 
Ondanks het vele spuiten, waren 
haar bloedsuikerwaarden moeilijk 
onder controle te krijgen. Vandaar 
dat de arts haar vroeg of ze wel-
eens aan maagverkleining had ge-
dacht. Mrs. X. was daar nog nooit 

mee bezig geweest. “Dat was im-
mers iets wat ik niet verdiende. 
Ik had het toch zelf allemaal ge-
daan”, aldus Mrs. X., “hij legde 
wel de vinger op de zere plek, dus 
ik begon direct te gieren van het 
huilen. Voor het eerst was er een 
dokter die tegen me zei: ‘Kom 
maar, ik ga je helpen. Je bent ziek.’ 
Vanaf dat moment is het balletje 
gaan rollen…” 

Toch duurde het nog ongeveer een 
jaar tot aan de operatie. In die pe-
riode ging er veel door haar hoofd. 

“Ik heb moeten leren accepteren 
dat het is zoals het is, dat ik niet al-
tijd fout bezig ben geweest”, legt 
Mrs. X. uit. “Je moet bij officiële 
lijnpogingen elke keer weer hele-
maal door de molen. Eerst moet 
je op de pijnbank. De GGZ, de 
obesitaskliniek of een diëtiste; ze 
gaan je binnenstebuiten keren om 
te zoeken naar een oorzaak.” Ook 
voor de ‘gastric bypass’, zoals haar 
maagverkleining officieel heet, 
volgde veel onderzoek. Uitgebreid 
werd getest of Mrs. X. zowel fy-
siek als psychisch geschikt was en 

of haar klachten wel ernstig ge-
noeg waren om de risico’s te aan-
vaarden. Onder voorwaarde dat 
ze met een psycholoog in contact 
zou treden, kreeg ze na driekwart 
jaar eindelijk toestemming voor de 
operatie. 

De roze wolk
De eerste maanden na de opera-
tie leefde Mrs. X. als op een roze 
wolk. Alles ging super voorspoe-
dig. “Vanaf de dag na de opera-
tie hoefde ik geen insuline meer te 
spuiten”, zegt ze blij: “Dat was di-

rect de eerste winst. Mijn maag is 
nu zo groot als een golfbal. In prin-
cipe mag ik alles eten, alleen voelt 
het niet meer goed. Vette en zoete 
voedingsmiddelen, daar word ik 
echt ziek van. Voor de operatie 
kon ik soms het behang wel van 
de muur schrapen, dan leefde ik de 
hele dag van eetmoment naar eet-
moment. Nu is dat ook nog wel-
eens, maar een stuk minder. Ik ben 
een echte emotie-eter, maar mijn 
maag vraagt er niet meer om. Het 
zit nu alleen nog in mijn hoofd. 
Eten om echte honger te stillen 
komt in deze tijd niet veel meer 
voor. We eten, omdat het lekker is 
én omdat het er is, OVERAL!”

Pas een paar maanden voor de 
operatie durfde ze voor zichzelf 
toe te geven dat het echt niet meer 
ging. Ze was gewoon ‘op’. Nu 
gaat het een stuk beter met Mrs. 
X. Omdat ze moeite heeft met be-
wegen, is ze via haar psycholoog 
in contact gekomen met wandel-
coach Astrid Dillen. Astrid helpt 
haar om in beweging te blijven. Ze 
voeren samen gesprekken tijdens 
het lopen om zodoende gezond te 
blijven van lichaam én geest. Wat 
er volgde na de eerste periode? 
Dat leest u in het volgende artikel.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Heeft u zorg nodig??
Dit prachtige thuiszorgteam van 

zorgcentrum Odendael staat voor u klaar!!

Klantenservice Brabantzorg             tel: 0412-622678             www.brabantzorg.eu



Woensdag 14 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe12 

Vier van de drie mense hè’n moeite mî breuke
(Vier op de drie mensen hebben moeite met breuken)
bron: Brabantse spreukenkalender. 
Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Bart van der Steen nieuwe Prins 
van jubilerend Papgat

We hebben
het hier met papgat
beter voor mekaar
dan bij de meeste

voetbalclubs

Bij ons
stroomt de jeugd(prins)

feilloos door naar de
grote jongens!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Gerard Wollerich

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Youri Dortmans

Airborneweg 31 Son
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Dichter bij de mens

natuurlijk hoor ik regelmatig
“Ik snap uw woorden niet”
dat kan kloppen
soms zijn die al te oud
of liggen nog in het verschiet

daarnaast moet u vooral
niet zomaar denken
dat ik alles begrijp;
het is geenszins de bedoeling
dat alles wordt begrepen

ik wacht ook maar af
wat mijn gedachten schenken
en vraag me ook wel af
moet ik niet eens uit 
een ander vaatje tanken

ik raad u daarom aan 
als kind te fantaseren
en zeggen: dat zou het kunnen zijn,
niemand zal het tegendeel beweren

ik droom namelijk over het “mijne”
en u, normaal gesproken, het ”dijne“

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. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@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)

Puzzelpagina

Als je een keukenmachine in de keuken gebruikt, 
waar gebruik je dan een schuurmachine? 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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sinterklaas, schoen, pakjesavond, liedjes, kleding, 
lekkernijen, pepernoot, marsepein, klomp, schoorsteen, 
donker, strooigoed, hulppiet, cadeau, chocoladeletter, 

inpakmachine, pakjes, stoomboot, 

Sinterklaas woordzoeker

Zoek de volgende woorden:

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

Zoek de volgende woorden:
sinterklaas, schoen, pakjesavond, liedjes, kleding, 

lekkernijen, pepernoot, marsepein, klomp, schoorsteen, 
donker, strooigoed, hulppiet, cadeau, chocoladeletter, 

inpakmachine, pakjes, stoomboot, 
 CV ‘t Skrothupke en Café Oud Rooy

houden op zaterdag 17 november

“Gewoon wir unne gezellige aovend”

Met medewerking van diverse artiesten

Waaronder: 

De Zingende Marktkoopman 
De Zingende Barkeeper
diverse andere artiesten 

en unne geweldige uitsmijter

Aanvang: 20.30 uur

Entree: Gratis
 

Oud Rooy op de Mert: Altijd gezellig zegge ze

Markt 13  5492 AA Sint Oedenrode www.oudrooy.nl

Puzzel je stuk met
van wie is dit 
puzzelstuk?
 
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win ???: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week: Meubelstunter

H. van Lieshout, Frederikstraat 4
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Wat gisteren nog een antwoord was,
is misschien morgen wel een vraag

Uit een haardvuur kruipt de hond
die nergens te zien is, de leegte van
de straat roept kijk, daar is tie

In een stiltecoupé van een trein worden
de reizigers door de conducteur
toegesproken in doventaal

In een theaterzaal voor blinden
worden de moppen in braille getapt

Geëlektrocuteerd rastakapsel maakt
contact met de satelliet, altijd
bereikt men zijn bestemming

Kees Hermis

Braderie in showroom van jarige Liba Campers

“Natuurlijk hopen we zelf ook dat 
het druk wordt komend weekend, 
maar vooral voor de mensen die 
zich er flink voor hebben ingespan-
nen”. Daarbij denkt Bart Schoones 
aan de goede klanten en leveran-
ciers die hij heeft uitgenodigd. 
Deze maand bestaat het bedrijf 
van hem en zijn vrouw Lisette, Liba 
Campers, tien jaar. Speciaal daar-
om heeft het koppel een braderie/
kofferbakverkoop georganiseerd. 
De markt wordt op 17 en 18 no-
vember gehouden in de prachtige 
showroom van Liba Campers aan 
de Hamsestraat in Liempde en zal 
draaien om het thema ‘Campers en 
vakantie.’

Dat klinkt logisch, maar er zijn maar 
weinig bedrijven die voor een der-
gelijke opzet kiezen. De meesten 
openen hun showroom en laten 
mensen kijken naar de producten 
die er staan. Bart en Lisette gooien 
het over een andere boeg. Bart: 
“De campers die nu binnen staan, 
maken plaats voor de braderie. We 
geven onze vaste klanten de kans 
om campergerelateerde artikelen te 
verkopen en onze leveranciers mo-
gen zich presenteren met hun pro-
ducten. Er is van alles te beleven; 
zo willen enkele deelnemers hun 
reisverhalen delen met het publiek 

en worden er demonstraties gege-
ven in de werkplaats. Het moet een 
laagdrempelige sfeer zijn. Natuurlijk 
willen we campers verkopen, maar 
het belangrijkste is dat mensen ge-
zellig een kijkje komen nemen. Zo-
dat ze weten wie we zijn en waar 
we zitten. Wellicht worden ze dan 
in de toekomst nog eens klant bij 
ons.”

Tien jaar geleden ontstond Liba 
Campers. Bart is oorspronkelijk au-
tomonteur. Hij had altijd al de am-
bitie om zelfstandig ondernemer 
te worden. Maar was het wel zo 
verstandig om de autobranche in 
te gaan? Alleen al in Liempde za-
ten al bijna tien autobedrijven. Bart, 
Lisette en hun naaste familieleden 
bedachten het volgende: een cam-
perbedrijf dat alles kan bieden van A 
tot Z. Vooral destijds was er nergens 
in Nederland een onderneming die 
mensen kon helpen met verkoop en 
onderhoud  van campers, alles on-
der één dak. Het koppel verdiepte 
zich in de branche, haalde de nodige 
papieren en pakte vanaf het begin 
de koe stevig bij de horens. Binnen 
een mum van tijd was Liba Campers 
een gevestigde naam.

In 2007 sloeg het noodlot toe. Op 
de plaats waar nu de showroom 

staat, bevond zich destijds de werk-
plaats. Tijdens werkzaamheden 
overdag, vloog de loods in brand 
en brandde volledig af. Het was 
een dramatische gebeurtenis die 
veel impact had op het bedrijf en de 
mensen die er werkten. Toch kwam 
Liba campers uiteindelijk sterker 
uit de strijd. “Moeten we nog wel 
doorgaan? Dachten we destijds”, 
zegt Bart, terwijl hij foto’s laat zien 
van de zwarte dag. “Maar we her-
pakten ons en bouwden een dubbel 
zo grote showroom. De werkplaats 
verhuisde naar hiernaast.” 

Een volgende tegenvaller – waar 
overigens iedereen mee te maken 
heeft – is de economische crisis 
waar het bedrijf nu mee om moet 
gaan. Bart vervolgt. “We merken 
natuurlijk wel dat het crisis is, maar 
toch groeit ons klantenbestand nog 
steeds. Er komen mensen vanuit heel 
Nederland, maar ook uit België. Ons 
concept is onze kracht. We kunnen 
alles bieden op het gebied van cam-
pers, met één vast aanspreekpunt. 
Dat is toch ideaal?” Liba campers 
heeft deze week te horen gekregen 
dat het hoort bij de beste tien kam-
peerautobedrijven van Nederland. 
De verkiezing is van NKC/BOVAG. 
In maart wordt de winnaar bekend 
gemaakt. www.libacampers.nl

Bart en Lisette Schoones in hun prachtige grote showroom die komend weekend het decor is van een braderie.

advertorial

Oproep aan kunstenaars die nog niet 
bekend zijn bij de organisatie van 
Kunst in Rooi 2013 (lees Open Atelier)
We lopen al weer tegen het einde van 2012 aan. Het bijzondere van 
ieder einde is dat er altijd ook weer iets nieuws voor in de plaats mag 
gaan komen. Daarom hebben wij – Petra Thoen en Tineke Kleij-van 
den Boomen – om te beginnen voor de kunstenaars onder ons een 
datum voor Kunst in Rooi 2013 gepland. We hebben gekozen voor 
zondag 26 mei 2013 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Wat wordt bedoeld met Open Atelier? En aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan?
De eerste voorwaarde is dat je in Sint Oedenrode woonachtig moet zijn 
en/of je atelier op een adres in Sint Oedenrode gevestigd is. Verder wil 
Open Atelier zeggen dat je op de dag zelf de beschikking hebt over 
een ruimte (binnen en/of buiten, bij regen en/of zonneschijn) waarin jij 
je creaties aan het bij jou binnen komende en geïnteresseerde publiek 
kunt laten zien. Je hoeft niet zelf over zo’n ruimte te beschikken, ja mag 
natuurlijk ook deelnemen in een gezamenlijke ruimte met andere kunste-
naars. Om te beginnen willen wij van je weten of je belangstelling hebt 
om het publiek een kijkje te gunnen in jouw atelier en hen te laten ge-
nieten van al jouw creaties die vanuit jouw hart, hoofd, handen en/of op 
een andere manier ontstaan zijn. Voor eenieder die de beschikking heeft 
over e-mail adres c.q. Internet. Je kunt je aanmelden op het volgende e-
mailadres: info@tinekekleij.nl. Heb je geen e-mail adres c.q. Internet dan 
kun jij jouw gegevens – met eventueel een email adres van iemand an-
ders die dicht bij jou staat – zenden aan : Tineke Kleij-van den Boomen, 
Kalmoes 14, 5491 KJ Sint Oedenrode of bellen met 0413 – 47 43 17.

Als je belangstelling hebt wat willen wij dan van je weten?
Om te beginnen hebben wij de volgende gegevens nodig : Naam, adres-
gegevens, als je een website hebt de gegevens van deze website, e-mail-
adres, telefoonnummer(s) en welke kunstvorm(en) er in je atelier te zien 
zijn. Telefoonnummer(s) en e-mailadres zijn uiteraard alleen bestemd voor 
de organisatie van Kunst in Rooi. Op een later tijdstip hebben wij nog 
een foto van een van jouw kunstwerken nodig welke we met vermelding 
van je website op een nog nieuw door ons op te zetten website (www.
kunstinrooi.nl) kunnen plaatsen.Tevens kunnen we op een plattegrond 
op deze nog nieuw op te zetten website de adresgegevens met je dis-
cipline plaatsen zodat het publiek kan zien waar iets te doen is wat hun 
belangstelling heeft zodat ze op deze dag voor zichzelf een route kunnen 
uitstippelen. Wij gaan er van uit dat er voldoende belangstelling voor dit 
item bestaat zodat we volgend jaar wederom zoiets moois als een Open 
Atelierroute kunnen gaan houden.

Namens de organisatie van Kunst in Rooi,
Petra Thoen en Tineke Kleij-van den Boomen

Lezerspodium....

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

De revue komt terug naar Rooi
Vijftig jaar na 'Fist in 't durp' komt 
de revue terug naar Sint-Oeden-
rode. De voorbereiding voor een 
nieuwe  Rooise Revue zijn al in 
volle gang. Jan Vogels, Harrie van 
den Brand, Rien Bekkers, Alfred 
Kempe, Jan van den Eshof Heleen 
Voets, Ria Hulsen en Michiel Bak-
ker hebben de teksten al klaar. Ook 
de artiesten zijn al benaderd. Het 
is de bedoeling dat over een jaar, 
in november 2013, zo'n 60 tot 80 
artiesten in Mariëndael op de plan-
ken staan.

De revue is na het boek over Sint-
Oedenrode en de CD met Rooise 
Liedjes het derde project van de 
Stichting Roemrijk Rooi. In de re-
vue nemen de schrijvers het publiek 
mee in een tijdmachine die pendelt 
tussen het heden en de jaren zestig 

van de vorige eeuw. Een echtpaar 
dat vijftig jaar geleden naar Canada 
emigreerde komt nog een keer te-
rug naar Sint-Oedenrode. Op de 
Markt zoeken zij tevergeefs een ho-
tel, vijftig jaar geleden bij hun ver-
trek waren die er nog wel een paar.  
Wat is er nog meer veranderd in de 
laatste halve eeuw? Het antwoord 
op die vraag krijgt u in deze revue.

Ook voor jongeren
Het is volgens de schrijvers van de 
revue zeker niet de bedoeling dat 
er alleen ouderen komen. Ondanks 
dat een revue vooral in de jaren zes-
tig populair was, willen de initiatief-
nemers ook de jongeren bereiken. 
Door deze groep ook te betrek-
ken bij de uitvoering verwachten 
zij dat dit zeker gaat lukken. Jan 
Vogels geeft aan dat er leerlingen 

van basisschool 'De Springplank' 
mee zullen werken. De dans, die 
net als muziek, onlosmakelijk aan 
een revue is gekoppeld wordt door 
dansgroep Sunrise uitgevoerd. Het 
Ollandse koor Polyhymnia brengt 
haar vocale kwaliteiten in.

Op briefpapier van de Oda
Als de schrijvers beginnen te ver-
tellen over de revue van vijftig jaar 
geleden komen de mooiste verha-
len weer naar boven. Zo herinnert 
Jan Vogels zich nog dat de slot-
scène van de revue vijftig jaar gele-
den nog geschreven moest worden 
na de generale repetitie. “Ik kwam 
vrijdagavond thuis en in een enve-
loppe zat de tekst geschreven op 
briefpapier van de Oda. Maar, op 
de première zaterdagavond kenden 
we de tekst”. 

Werkgroep Martinushuis roept op tot protestmars
Om de gemeenteraad te laten zien 
dat veel mensen tegen het voorstel 
zijn van het college om het Marti-
nushuis te verkopen, roept de werk-
groep zoveel mogelijk Rooienaren 
op om op 15 november aanwezig te 
zijn tijdens de voorbereidingscom-
missievergadering in de raadzaal. 
Voor die vergadering staat het ac-
commodatiebeleid op de agenda. 

De werkgroep Martinushuis heeft 
de afgelopen maanden diverse in-
vullingen gepresenteerd voor het 

behoud van het Martinushuis. Zij 
zijn ervan overtuigd dat een ren-
dabele invulling haalbaar is. Voor 
hen is het dan ook jammer dat ze 
het college hiervan niet heeft kun-
nen overtuigen.  Volgens de werk-
groep  geven berichten in de media 
de indruk dat het al beslist is, maar 
daar denken deze Rooienaren an-
ders over.  Het woord is nu aan de 
gemeenteraadsleden, zij beslissen 
donderdag 15 november of het 
voorstel tot verkoop door kan naar 
de raadsvergadering, waar het defi-

nitieve besluit wordt genomen.  De 
afgelopen weken zijn leden van de 
werkgroep bij de politieke partijen 
langsgegaan om hen te overtuigen 
van het belang om het Martinushuis 
met zijn openbare functie te behou-
den. 

Werkgroep Martinushuis roept sym-
pathisanten op om op 15 november 
om 19.30 uur te verzamelen bij het 
Martinushuis. Samen lopen ze dan 
naar het gemeentehuis, waar de 
vergadering om 20.00 uur begint.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Haagconiferen. Tuincentrum Brekel-
mans, Boskantseweg 59, Sint-Oeden-
rode. 0413-472562
--------------------------------------

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

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te Huur:
Bedrijfshal 400 m2.
Opslag of lichte industrie, geen plant-
jes.Beganegrond: 360 m2 bedrijfs-
ruimte, 40 m2 kantoor en toilet.
Voorzien van heaters en automatische 
deur. 1e verdieping: 140 m2 opslag-
ruimte. Op een kavel van 750 m2.
Huurprijs € 1500,- per maand.
Evt ook gedeelte te huur.
Tel: 0413-476336
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m². Donderdag 
voor 18.00 u bestellen, zaterdag vanaf 
8.00 u ophalen. Tuincentrum Brekel-
mans, Boskantseweg 59, Sint-Oeden-
rode. 0413-472562
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------

--------------------------------------
Thuja Brabant (buxus) te koop. Hoog-
te: 1.70 – 1.85. Lieshoutseweg 60.
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop:
Grote 2 onder 1 kap woning.
Dahliastraat 39 op een perceel van 
241 m2.
Dakkapel over de gehele breedte, ga-
rage voor 2 auto’s, groen uitzicht.
Vaste prijs voor snelle beslisser 
€ 250,000 kk
Aanvaarding per direct.
Tel:0413-476336/06-55187596
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Gezocht

Zangers gevraagd voor volkszang-
koor. En tevens vragen wij leden voor 
de trekharmonica groep, diatonisch of 
gromatisch.
Info: m.berk10@chello.nl of 
tel: 0413-477308
--------------------------------------
Wij zoeken nog enkele kinderen van 
af negen jaar of volwassen mensen 
die graag gitaar willen leren spelen 
dat kan bij onze vereniging op dinsdag 
avond om 18.30 in de nieuwe Holm in 
Olland. Wil je meer informatie kijk op 
onze site www.gitaarvereniginganco-
ra.nl of neem contact op met B.Geerts 
073-5512815.
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In november 2012 starten er weer 
nieuwe cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: 
cursus Avondfotografie Glow
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Aangeboden

Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans 06-22861886
info@robdortmans.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Zoekt u een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, bel 
06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------

Sint en 2 pieten op bezoek?
Voor meer info:

Zwartepiet01@hotmail.com            
of Bellen na 18:30 uur:

06-23000284
--------------------------------------
Zoekt u 2 leuke, spontane pieten?
Die uw sinterklaas extra speciaal ko-
men maken?
Wij kunnen voor een leuke avond/
middag zorgen!
Bel: 0413-477951
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

   

Een voetbalfoto van heeeel lang geleden. Het zijn spelers van VIOD, de 
voorloper van Rhode. Weet iemand wanneer deze foto gemaakt is? En 
herkent iemand mensen op deze foto? We horen het graag! U kunt de 
oplossing doorgeven via redactie@demooirooikrant.nl, 0413-479322 
of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 24.

Staand v.l.n.r.: Karel van Zon, Johan Korenbrits, 
dhr. Gevers. Zittend v.l.n.r.: Jan Timmers en 
Johan Ketelaars.

Marja van Heertem - Timmers

Historische beelden

Marktplein
-------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* extra in de maanden nov. en dec. 
2012 vuurwerk-trainingen.
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Diversen

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

Baby’s gezocht  
vanaf 6 t/m 18 maanden 

voor een pastest van schoentjes.
U krijgt een leuk cadeautje mee 

voor de moeite. 
U kunt een mailtje sturen naar 

info@oxxy.nl 
met de datums wanneer u kunt.

--------------------------------------
18 nov. Vlooienmarkt
Sporthal Eckart.
Airbornelaan Eindhoven
90 kramen bomvol.
9-16 uur.06-20299824 
--------------------------------------
Zondag 2 dec. Sinterklaasconcert.
H.Z.Z. aanvang 15:00 uur.
Cafe ‘t Kofferen
--------------------------------------

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

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

In het jaar van het geloof kennis-
maken met de Wereldkerk
De gedachte aan de Wereldkerk 
lijkt soms ver uit ons gezichtsveld 
maar is toch heel dicht bij ons. 
In november willen we tijdens 
een tweetal bezinningsavonden 
kennismaken met de Wereldkerk 
dicht bij huis. 

Op 20 november zal de gemeen-
schap van Johannes XXIII zich pre-
senteren. De familie Strada, wo-
nend op de pastorie van Boskant, 
maakt deel uit van deze gemeen-
schap. Ook de diaken-stagiair  van 
de Odaparochie, Pierpaolo Flesia, 
maakt deel uit van deze nieuwe 
gemeenschap die een heel sterk 
diaconaal karakter heeft. Diaconie 
in de meest authentieke beteke-
nis van het woord: aandacht en 
zorg voor gehandicapten, wezen, 
drugsverslaafden ect. Zij geven 
deze mensen vrij onderdak, hulp, 
zorg en liefde. Deze gemeenschap 

vindt zijn oorsprong in Italië en 
heeft inmiddels huizen in alle delen 
van de wereld.
 Op 27 november zal pater Pushpa 
Raj, sinds kort werkzaam in de pa-
rochie H. Oda, een inleiding ver-
zorgen over de Kerk in India  en 
wat het betekent om vandaag als 
missionaris te worden uitgezonden 
naar een vreemd land in een ander 
continent. Eens trokken vele Ne-
derlanders als missionaris de we-
reld in, nu trekken missionarissen 
naar Europa en ook naar ons eigen 
bisdom. Pater Pushpa zal daar over 
spreken.
De bezinningsavonden, die in het 
kader van het  “Jaar van het Ge-
loof”  worden georganiseerd, vin-
den plaats op 20 en 27 november 
in  het pastoraal centrum aan het 
Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oe-
denrode. Aanvang is om 20 uur. 
Van harte welkom.

Onderonsje in Damiaancentrum
Donderdag 15 november is er van 
14.00 tot 16.00 uur weer een On-
deronsje in het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg 46. Ie-
dereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen.  

We drinken een lekker kopje koffie 
of thee en natuurlijk is er iets lek-
kers. Gezellig even bijbuurten in de 
inmiddels vertrouwde omgeving. 
We gaan samen bespreken hoe de 
onderonsjes dit jaar bevallen zijn. 

Voor het volgend jaar hebben we 
heel veel nieuwe ideeën en die 
willen we graag met de deelneem-
sters bespreken. 
Ook hebben we enkele korte 
films over hoe twee ouderen met 
hun ouder worden omgaan. In-
teressant om te horen of u daar 
hetzelfde over denkt. De kosten 
voor deze middag (inclusief kof-
fie en thee) bedragen € 1.50 per 
persoon.  Voor informatie kunt u 
terecht bij Salus.

Gewoon wir unne gezellige aovund
Op zaterdag 17 november aanstaan-
de organiseert CV ’t Skrothupke 
in samenwerking met café Oud 
Rooi een spetterend spektakel ge-
naamd: Gewoon wir unne gezel-
lige aovund.

Diverse artiesten zullen deze avond 
optreden. Zo kunt u genieten van 
o.a. een zingende barkeeper en 

een zingende marktkoopman en 
daarnaast nog van verschillende 
andere topoptredens van eigen 
bodem. Op het einde van de 
avond mag natuurlijk een echte 
uitsmijter niet ontbreken. Iedereen 
is van harte welkom vanaf 20.30 
uur en de entree is gratis. Ben op 
tijd, vol is vol, want je wilt op deze 
avond beslist niets missen.
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The Voice of Papgat. 8 december. 
De Vriendschap

Sinterklaas en zwarte piet 
op huisbezoek?!

Voor uw (klein)kinderen een bezoek van 
Sinterklaas met gezellige zwarte piet?

Bel of mail ons dan! 
Enkel voor Vrijdagavonden - 
Zaterdagen en Zondagen.

Voor informatie: 
n.vandegoor@hotmail.com  

06-19743337. 

YANKEE CANDLE 
geursensatie uit Amerika.

Heerlijk geurende 
kaarsencollectie met natuurlijke 

ingrediënten, dus echte 
natuurgetrouwe geuren!

In diverse kleuren, geuren en 
formaten, leuk voor u zelf of om 

cadeau te geven!

Cigo, Heuvel 32
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Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl
Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Kom 

eens kijken 

in onze 

showroom

Maak Kennis met een 

Keukenspecialist welke

anders is dan andere. 

Kwaliteit, Kreativiteit 

en uiterste Zorg zijn 

uw Zekerheden voor 

jarenlang kookplezier 

tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl

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

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Wie nu spaart, kan gelijk genieten
Winterspaarweken

Spaar nu 

€ 500 of meer

 en krijg direct 

een warme

 fleecedeken.*

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl 
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Rente tot 2,5% **

Opleiding E.H.B.O. 2013 van start bij E.H.B.O. 
Sint-Oedenrode 

Op donderdag 10 
januari 2013 starten 
wij, bij voldoende 
aanmeldingen, weer 
met een nieuwe 
EHBO-opleiding. 
De opleiding zal 
gegeven worden in 

11 avonden inclusief examen van 
19.30 tot 22.00 uur, bij Zorgboer-
derij Dommelhoeve aan het Ca-
thalijnepad.

Zekerheid over het starten hebben 
we bij minimaal 8 aanmeldingen. 
Tot op heden hebben 5 cursisten 
aangegeven de opleiding te willen 
gaan volgen in 2013. Ook voor 

u is er dus nog plaats. De kosten 
van de opleiding zijn €195,- . Dit 
is inclusief het cursusboek, exa-
mengeld en koffie/thee tijdens de 
pauze.                                                                                                                        
 Wat wordt er op de cursus behan-
deld?
•��Eerste�hulp�verlenen:�vijf�belang-

rijke punten 
•��Schakels� in� een� keten:� de� vitale�

functies 
•�Stoornissen�in�het�bewustzijn�
•�Stoornissen�in�de�ademhaling�
•�Ernstige�bloedingen�
•�Plaatselijk�letsel�
•�Warmteletsels�
•�Koudeletsels�
•�Vergiftigingen�

•�Elektriciteitsletsels�
•�Verband-�en�hulpmiddelen�
•�Het�menselijk�lichaam�
•�Reanimatie�met�AED-bediening�
                    
EHBO-cursus 2013 
Indien u belangstelling heeft om 
een EHBO-cursus te volgen, vraag 
dan geheel vrijblijvend informa-
tie aan op info@ehbo-sint-oe-
denrode.nl . Eerste Hulp, omdat 
u iemand toch goed wilt kunnen 
helpen als er eens iets misgaat? 
Spoedgevallen herkennen, op tijd 
waarschuwen, adequaat hande-
len.
Daarom is het goed een cursus 
Eerste Hulp te volgen.

Veel belangstelling voor uitvaartbeurs 

Vrijdag 9 november hield Huijbers 
Uitvaartverzorging een uitvaart-
beurs in Zalencentrum de Beurs 
in Sint-Oedenrode. De gehele dag 
waren verschillende stands op-
gesteld met allerlei natuurstenen, 
sieraden of kunstwerken en waar 
iedereen de nodige informatie op 
kon vragen over het onderwerp 
“uitvaart”. Tegenwoordig zijn er 
veel meer mogelijkheden dan een 
aantal jaren terug, en dat weet lang 
niet iedereen.

“Deze uitvaartbeurs wordt voor 
de tweede keer in Sint-Oedenrode 
gehouden. Hans Huijbers en ik wer-
ken sinds een half jaar samen en we 
willen de mensen als het ware laten 
zien en horen wat de mogelijkheden 
zijn bij een uitvaart. De laatste jaren 
is daar een enorme groei in geweest 

en het is belangrijk dat wij aangeven 
welke mogelijkheden er zijn”, legt 
Wilma van Casteren van Huijbers 
Uitvaartverzoring uit.

Een bloemist met verschillende boe-
ketten of een tafeltje met allerlei 
rouwkaarten om aan te tonen wat 
er heden ten dage mogelijk is. In 
de zaal was ook een plaatsje met 
verschillende as-sieraden gestatio-
neerd, maar ook thuiszorg Pantein 
stond paraat en er was zelfs een 
stand van een kunstenares die unie-
ke urnen maakt aan de hand van 
een gesprek met de familie. Wilma: 
“Wat wij daarnaast willen laten 
zien is een uniek gedenksieraad in 
de vorm van een ring, hangertje of 
ketting, al naar gelang, waar een 
vingerafdruk van de overledene in 
is verwerkt. Uiteindelijk heb je iets 

puurs en unieks wat je voor altijd bij 
je kunt houden.” 
“Wat de mensen willen, is ons uit-
gangspunt. We doen niet alleen 
de organisatie maar soms ook de 
diensten. We stimuleren en steunen 
mensen voor een zegje, maar als 
mensen echt niet durven, nemen wij 
het over, in samenspraak met de fa-
milie”, vertelt Wilma. “Onze sterk-
tes in de onderneming zijn dat men-
sen kunnen communiceren met één 
en dezelfde persoon. We creëren 
in 5 dagen een band met ze en we 
begeleiden ze vanaf het begin.” En 
om één misverstand uit de wereld te 
helpen. “Velen denken dat als men 
een uitvaartverzekering bij DELA af-
gesloten heeft, dat men dan alles via 
DELA moet regelen, dat is niet zo”, 
bevestigd Wilma van Casteren nog 
even voor de zekerheid.

Enige tijd geleden werd de beste friettent van Rooi bekend gemaakt en 
schreef ondergetekende dat we zo wel van alles in Rooi konden gaan ver-
kiezen. Zo bespraken we met wat intelligente vrienden, die iedere zondag-
avond bijeen komen in één van de Rooise openbare gelegenheden, wie de  
meest bekende Rooienaar was.
Jan van de Laar dacht aan onze goede kennis  Gerrie van Gerwen: als 
amateurwielrenner een hele grote met overwinningen in de Ronde van 
Drenthe (’73), de Ronde van Zwolle( (’74), in 1975 winnaar van de Ker-
senronde in Mierlo,  triomf in de ronde van Zuid-Holland , Ronde van de 
Baronie, ook in 1975. Daar werd ene Peer Maas toentertijd 3e, dat zal 
toch niet…nee hoor dat is hij niet….. Dat waren bekende klassiekers in 
die tijd. Bij de profs won hij ook, zo bijvoorbeeld de ronde van Eindhoven, 
voor Lubberding en voor Oosterbosch. Hij won wel meer als prof, vooral 
kermiskoersen.
Wat nog wel vermeldenswaardig is , is dat hij in 1982 37e werd in Parijs 
Roubaix met als winnaar Jan Raas. Gerrie reed met de wereldtop want 
voor hem eindigden o.a. Eddy Planckaert, Roger de Vlaeminck, Marc Ser-
geant, Bernard Hinault, Fransesco Moser, Sean Kelly, Hennie Kuijper, Step-
hen Roche, Duclos Lasalle, Adrie van de Poel en nog meerdere klasbakken.
Op de eerste plaats kwam duidelijk bisschop Bekkers naar voren als meest 
beroemde Rooienaar. Gerrie is een goede tweede.
Meerdere verkiezingen volgen mogelijk nog. Nu even niet want ik heb het 
nogal druk en zo es onze bisschop  zin:” ge kunt nie de processie lope en 
teglijkertijd de klok luie”.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Wie is de bekendste Rooienaar?

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl
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PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
87

www.dapstoedenrode.nl

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

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

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

Prins Bart en Adjudant Floris

“Ik was zo zenuwachtig als een pier”
Zei Prins Bart pap d’n urste een 
dag na zijn uitverkiezing tot nieu-
we hoogheid van Papgat. En pro-
beer dat maar eens te verbergen 
voor vrienden, familie en andere 
carnavalsvierders. Uiteindelijk is 
het ze gelukt, de spanning is in-
middels weg, maar de glimlach 
op de gezichten van Prins en Ad-
judant zal nog wel even blijven 
staan. Vanaf nu is het tijd om te 
genieten en daar krijgen ze nog 
alle kans voor.

Bart van der Steen (30) is een ty-
pisch voorbeeld van een echte car-
navalsvierder. Toen pa en ma zich 
vroeger in het Rooise feestgedruis 
stortte, ging kleine Bart maar al te 
graag mee. Hij groeide op in en 
rondom de jeugdtent. Zijn wens 
om jeugd Prins te worden kwam 
uit in 1996. Het was een zeer bij-
zonder jaar, want zijn vader Peter 
was dat jaar de grote Prins. “Het 
is nog steeds heel raar dat ik nu 
ineens zelf de ‘grote’ Prins ben. Ik 
kan het sowieso nog niet helemaal 
bevatten. Dit is echt geweldig”, 
lacht Bart. Ook zijn vrouw Daisy 
(29), met wie hij twee kinderen 
heeft (Nienke en Tim), is zeer ver-
guld met de verkiezing van haar 
mannetje. Ze weet hoe belangrijk 
dit voor hem is. Daisy: “Begin mei 

ging ’s avonds de telefoon. Het 
was Anita Strijbosch en ze vroeg 
of ze langs mochten komen. Toen 
wist ik al genoeg. Bart was zaal-
voetballen, maar voor dat hij thuis 
was, had ik al ‘ja’ gezegd. Het 
was de eerste keer in de historie 
dat ze eerst de vrouw van de Prins 
hebben gevraagd.” Bart kwam 
thuis en zag zijn wens uitkomen. 
Natuurlijk was hij door het dolle 
heen.

De grootste hobby van Prins Bart 
is carnaval vieren. Dat doet hij al-
weer 11 jaar bij k.v. de Narrekap. 
Met enkele leden doet hij ieder 
jaar mee aan de Prinsenzittingen. 
Vorig jaar stalen ze nog de show 
met een geweldige act. Daarnaast 
speelt de nieuwbakken Prins al 
aardig wat jaartjes trompet bij de 
Narrekapel.  “Wij willen er met 
iedereen een steengoeie carnaval 
van maken in dit jubileumjaar en 
daar ga wij onze stinkende best 
voor doen”, belooft Prins Bart.
 
Maar wie is dan zijn Adjudant? 
Floris Kerremans is zijn naam en hij 
woont toch alweer zeven jaar in 
Rooi, maar is nog lang niet bij het 
grote publiek bekend. Daar zal de 
komende tijd wel verandering in 
komen. “ik ben geboren in Fries-

land”, begint de Adjudant. “Op 
mijn zesde ben ik naar Eindhoven 
verhuisd en daar heb ik altijd car-
naval gevierd. Stratumseind was 
mijn domein. Toch is carnaval in 
Sint-Oedenrode veel mooier. Het 
is ook gezelliger omdat je hier 
echt alles samen doet.” Debbie 
van der Heijden was de reden 
voor hem om naar Papgat te ver-
huizen. Ze trouwden en hebben 
inmiddels twee kinderen, Deveny 
en Fabiënne. Floris heeft zijn draai 
aardig gevonden in het Rooise. 
Ook in het carnavalscircuit. Maar 
toen hij gevraagd werd, wilde het 
kwartje maar niet vallen. “ik werd 
’s avonds gebeld door Jos van Ber-
geijk”, denkt Floris terug. “Of ik 
een interview wilde geven voor de 
carnavalskrant. ‘Eigenlijk niet’ zei 
ik, want het was nog al laat, maar 
voor carnaval maakte ik graag een 
uitzondering, Toen zat daar ineens 
heel de PK. Ik had het nog steeds 
niet door, haha. Tot dat ze het 
vroegen. Dat maakte me wel aan 
het bibberen ja…”
De heren en hun charmante da-
mes zijn er klaar voor en ze zijn 
van plan om ertegen aan te klap-
pen, Daarom voeren ze deze 
spreuk: Mi ut 55 joar bestaon, 
klappe wellie d’r tegenaon

PAPGAT JOURNAAL

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

The Voice of Papgat
Stichting Papgat organiseert op 
zaterdag 8 december aanstaande 
een geweldig nieuwe show, name-
lijk The Voice of Papgat! Dit vindt 
speciaal plaats ter ere  van het 55-
jaar bestaan van Willemke Papgat. 

In een volgepakte De Vriendschap 
kunnen mensen genieten van di-

verse blind auditions, battles van 
verschillende Rooise prominenten 
en een muzikaal optreden van 
Paul de Corte (voormalig zanger 
van You and Me), alles onder be-
geleiding van de Sanseveria’s. De 
presentatie is in handen van Mar-
ga van Acht. De show begint om 
20.00 uur en de entree is gratis. 

Traditiegetrouw werden zij eerder 
die avond ontheven uit hun func-
tie en weer opgenomen in hun ei-
gen carnavalsvereniging. Daarna 
begon het schimmenspel van de 
PK. Enkele leden van de Raad van 
11 werden uit de zaal gehaald en 
achter de schermen geleid. Deze 
personen werden gezien als moge-
lijk "de Neije". Dat deze personen 
weg waren viel natuurlijk direct op 
in de zaal. De PK had de attribu-
ten voor de onthulling klaargezet 
en ex-Prins Frans nam de regie in 
handen. Vijf panelen stonden op 
het podium. Daar achter vandaan 
verschenen Papgaticonen en te-
vens oud-Prinsen Cees van Ros-
sum, Harrie Vulders, Peter Vogels, 
Peter van der Steen (vader van) en 
John van der Linden. Zou één van 
hen het nogmaals worden of trok 
president Ed Steenbakkers zich te-
rug om zich snel om te kleden? De 
aanwijzing van Frans ‘Hij wordt 
voor de tweede keer Prins’ zorgde 
voor hoofdbrekens in de zaal. Toen 
voormalig jeugdprins Bart ver-

scheen viel het kwartje.

Direct kregen de Prins en Adjudant 
een officiële taak te verwerken. Er 
moesten twee nieuwe leden van de 
Raad van Elf geïnstalleerd worden. 
Arnie van der Heijden en Gerard 
van de Koevering. Daarna barstte 
het feest los en kwamen Bart, Flo-
ris, Daisy en Debby in een sneltrein 
terecht. Die zal doordenderen en 
volgend jaar rond deze tijd weer tot 
stilstand komen. Iedereen die het 
11-11 bal heeft gemist en Prins Bart 
en Adjudant Floris wil feliciteren, 
kan dat alsnog doen op komende 
zondag vanaf 13.00 uur in Grand 
Café en Zalencentrum de Beurs.

vervolg voorpagina
Jubileumjaar ’55 jaar Papgat’ met jonge Prins Bart d’n urste
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Even terugblikken met oud-Prins Frans Pap d’n Derde

“Prins Carnaval zijn was iets om 
nooit meer te vergeten en ik kan 
het iedereen aanraden”, vertelt 
Frans Willems met een glimlach 
van oor tot oor. “Ik ben verrast 
hoe carnaval in Papgat achter de 
schermen georganiseerd wordt, 
dat hebben we in Sint-Oedenro-
de toch wel heel goed op de rit. 
Wat ik ook mooi vind is dat alle 
verenigingen met elkaar door één 

deur gaan, we zijn als het ware 
een grote familie en het is hier 
altijd feest.”

Maar wat nu het aller leukste was 
tijdens zijn prinsschap? Daar kan 
Frans maar niet over uit. 
“De onthulling was geweldig, 
omdat veel mensen het niet we-
ten of verwachten. De jagers van 
Papgat zitten je op de hielen, wat 

ik overigens een prachtig spelleke 
vind, wat er gewoon in moet blij-
ven. Maar ook de optocht en de 
prinsenzittingen waren iets om 
nooit meer te vergeten. Kortom, 
alles was gewoon super en een 
hele mooie ervaring om op terug 
te kijken. Dus als ooit iemand ge-
vraagd wordt voor prins te zijn, 
niet nadenken en gewoon ja zeg-
gen.”

Heb je misschien nog tips vur de 
neije?
“Hij moet Iedere minuut dat hij 
met z’n pak aan staat genieten, 
want het is voorbij voor je het 
weet. Daarom is het misschien 
ook wel slim om een dagboek bij 
te houden, omdat je zoveel mee-
maakt gedurende het jaar en tij-
dens carnaval. Het is leuk om dat 
later terug te kunnen lezen. Tot 
slot wil ik hem nog meegeven om 
vooral rustig te blijven en alles 
over je heen te laten komen, want 
het lost zich uiteindelijk allemaal 
vanzelf op.”

Carnaval blijft ook de aanko-
mende jaren door Frans’ aderen 
stromen. “Carnaval is en blijft 
mijn feestje. Ik ga terug naar de 
carnavalsvereniging d’n Egelantier 
en mijn adjudant Hans van der 
Heijden gaat weer naar de Hei-
kneuters. Carnaval is het grootste 
en mooiste feest dat er is, dus ik 
zal het ook altijd blijven vieren.”

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/evy

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
bestanden, financiële administratie, 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Prinsmobiel blijft ook rijden in 
jubileumjaar

Het was even onzeker of dat de 
Prinsmobiel in het jubileumjaar zou 
rijden. Doordat Fam. Van Boxmeer 
afgelopen jaar hun Citroengarage 
verkocht heeft, was het contract 
ook voorbij. Zo’n 14 jaar heeft Van 
Boxmeer zorggedragen voor de 
Prinsmobiel, waarvoor Stichting 
Papgat ze nogmaals hartelijk wil 
danken.

Natuurlijk nam Stichting Papgat 
contact op met Raymond van den 
Berg, de nieuwe eigenaar van de 
Citroengarage, met de vraag of hij 
bereid was de Prinsmobiel weer te 
laten rijden.  Bij een kop koffie werd 
door Ed Steenbakkers tekst en uit-
leg gegeven aan Raymond van den 
Berg. De partijen waren het snel 
eens. Raymond van den Berg is car-

naval niet vreemd, want hij zat zelf  
een aantal jaren in de Raad van Elf 
in Haaren.
Dat carnaval in Papgat in zoveel 
facetten wordt gevierd verbaasde 
Raymond. Aanstaande zondag, tij-
dens de Prinsenreceptie , mogen 
Prins Bart den Urste, zijn Adjudant 
Floris en hun dames de sleutels van 
de Prinsmobiel in ontvangst nemen.
Ook de Deurdouwers kunnen weer 
met een gerust hart het carnavals-
seizoen beginnen, want ook de 
tocht naar Tours kan weer met de 
Prinsmobiel plaatsvinden, zodat het 
gewijde water weer op tijd in Pap-
gat aanwezig zal zijn.

Een mooi begin van het jubileum-
jaar van 55 jaar Papgat en voor het 
koppel een “Prins” heerlijk gevoel!!

Raymond van den Berg (l) en Ed Steenbakkers tekenden 
een nieuw contract, zodat de Prinsmobiel behouden blijft.

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

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

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

Bestuur Martinuskapel schenkt aan goede doelen
Een dag na de benoeming moesten 
Prins Bart d’n urste en zijn Adjudant 
Floris alweer aantreden voor de 
eerste officiële handeling. Blijkbaar 
was de Prins nog met zijn hoofd in 
de wolken, want hij kwam iets later 
aanzetten dan eigenlijk de bedoe-
ling was. Maar niet getreurd, het 
bestuur van de Heilige Martinus-
kapel nam het hem niet kwalijk en 
bood met veel deugd twee cheques 
aan.

Maar liefst vijfhonderd euro werd 
geschonken aan Odendael. En dan 
met name aan de mensen die de 
bewoners bezighouden op de dag-
verblijven van Den 
Herd en De Misse. Ze 
hadden een verzoek 
ingediend omdat ze 
geld nodig hadden 
om de boel wat op te 
fleuren tijdens feest-
dagen. 
Meer dan het dub-

bele, 1100 euro, werd geschonken 
aan de Prins. Het is bedoeld voor 
een nieuw scholenproject. Kinderen 
in Sint-Oedenrode krijgen straks al-
lemaal les over carnaval in Papgat. 
Wat betekent carnaval voor Sint-
Oedenrode en wat gebeurt er al-
lemaal? De nieuwe Prins kan met 
dit geld de cd’s sponsoren voor het 
lespakket, waarvan Stichting Papgat 
overigens de teksten heeft geschre-
ven. 
Het bestuur had graag meer geld 
uitgegeven, maar door het bekos-
tigen van de vernielingen die vorig 
jaar aan de kapel zijn aangebracht, 
zat er niet meer in het laatje. 

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Keramisch tegelparket

Vanaf € 21,- per m2

Meer dan 100 aanbiedingen op onze site

tegelhandelonline.nl
Wilt u onze showroom bezoeken?

Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)
Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506
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Rooise ergotherapeut gaat werken op Borneo

Taboe doorbreken in Indonesië
In Nederland worden kinderen 
die geboren worden met een af-
wijking meteen geholpen door de 
allerbeste professionals. Redden 
wat er te redden valt is het devies 
en vaak komt het kind goed uit de 
strijd en kan het volop mee gaan 
draaien in de maatschappij. Hoe 
anders is het in Indonesië. Daar 
wordt een lichamelijke- of gees-
telijke afwijking gezien als een 
straf van god. Mensen met een 
handicap worden verstoten en 
met regelmaat weggestopt, ver 
weg van de samenleving. Om dat 
te doorbreken stuurt Stichting So-
moi iedere negen maanden twee 
oefentherapeuten naar het land 
om gehandicapte kinderen te hel-
pen. Nicky Kerkhof uit Sint-Oe-
denrode  vertrekt volgende week.

In juni van dit jaar studeerde Nicky 
in Amsterdam af als ergothera-
peut. Een ergotherapeut helpt 
mensen met lichamelijke of gees-
telijke klachten die in het dagelijks 
leven allerlei praktische problemen 
ondervinden. Een ergotherapeut 
richt zich niet op de ziekte, maar 
op de praktische gevolgen ervan 
bij het uitvoeren van dagelijkse ac-
tiviteiten. Ook bij het krijgen van 
hulpmiddelen en voorzieningen 
kan een ergotherapeut hulp en ad-
vies verlenen. Een paar maanden 
later weet Nicky inmiddels hoe 
moeilijk het is om aan een baan te 
komen die aansluit op haar vak-
gebied. Even zat de Rooise met 
haar in handen in het haar, maar 
een gesprek met een stagegenoot 
bood uitkomst.

Stap nemen
“Toen ik eerder dit jaar in Gronin-
gen stage liep, leerde ik een meisje 
kennen. Zij vertelde me over het 
project in Indonesië en vroeg me 

om mee te gaan. Ik dacht er toen 
al serieus over na, maar besloot 
toch om hier in Nederland een 
baan te zoeken. Dat viel tegen. 
Overal zoeken ze therapeuten 
met ervaring. Langzaam maar ze-
ker begon ik te denken aan het 
aanbod en het werd steeds aan-
trekkelijker. Ik besloot om er voor 
te gaan. Als ik een keer voor lange 
tijd naar het buitenland wil gaan, 
moet ik de stap nu nemen en ik 
doe er ook nog eens ervaring op”, 
zegt Nicky vastberaden. De voor-
bereidingen zijn getroffen, de tas-
sen bijna gepakt. De jonge thera-
peut gaat straks wonen en werken 
in een gebied waar luxe niet be-
staat. Nicky vindt het spannend, 
maar heeft er vooral ontzettend 
veel zin in.

Fysio- en ergothera-
peut samen
Stichting Somoi ves-
tigt zich iedere keer 
voor een periode 
van acht tot negen 
jaar in een gebied 
in Indonesië. Binnen 
die tijd wil het de be-
volking klaarstomen 
om zelf de taken 
van de therapeuten 
over te nemen. Niet 
lang geleden is het 

project in de stad Pontianak 
afgerond. Nu is het de beurt 

aan Sintang. Op dit moment zijn 
daar een fysiotherapeut en een 
ergotherapeut aan de slag om kin-
deren te helpen. Nicky neemt de 
plaats in van haar vakgenote. “Ie-
der koppel blijft er negen maan-
den”, zegt Nicky. “Daarna wordt 
je afgelost door de volgende. Ik ga 
daar samenwerken met fysiothe-
rapeut Esther. Zij spreekt al Indo-
nesisch. Ik ben daar ook al volop 
mee bezig. De eerste twee weken 
verblijf ik in Yogyakarta op Java 
om me de taal zoveel mogelijk ei-
gen te maken. Daarna ga ik aan 
de slag in Sintang.” Er is bewust 
gekozen om een fysio- en een er-
gotherapeut samen op het project 
te zetten. De verschillende vakge-
bieden vullen elkaar perfect aan. 
  
Pastors
Omdat Stichting Somoi nog maar 
zeer kort geleden haar intrede 
heeft gedaan in het gebied, zullen 
nog veel lokale bewoners scep-
tisch zijn. De meeste mensen zien 
hulp niet zitten. Ze moeten echt 
overtuigd worden. Maar hoe doe 
je dat? Luisteren ze zomaar naar 
een blanke meid van 24? Nicky: 
“Om de ouders te overtuigen en 
er zoveel mogelijk bij te betrek-
ken, krijgen we hulp van pastors. 
Zij spelen een belangrijke rol in 
de stad en leggen het contact. 

Gelukkig spreken zij ook Engels. 
Mochten we er in het Indone-
sisch niet uitkomen dan kunnen 
we hun hulp inschakelen. Via hen 
kunnen we tevens onze grenzen 
aangeven. We zijn natuurlijk geen 
dokter. Dat moet de bevolking wel 
weten.” 
Nicky gaat zich in Sintang niet al-
leen bezig houden met therapie, 
maar ook met de overdracht van 
kennis. Studenten in gezondheids-
wetenschap komen drie weekend 
een workshop volgen bij Nicky en 
haar collega. Wellicht zijn zij dege-
nen die het stokje straks over gaan 
nemen als Somoi er weer verrekt.

De laatste maanden is Nicky bezig 
om veel bekendheid te geven aan 
het project. “We moeten namelijk 
proberen om het taboe te door-
breken. Hoe meer bekendheid, 
hoe beter, daarom zoeken we 
sponsoren die Somoi willen steu-
nen. Dat kan met geld, maar ook 
met hulpmiddelen zoals rolstoelen 
en rollators. Alles is welkom!” ju-
belt de avonturier. Zelf heeft ze el-
ders al een donatie toegezegd. “Ik 
ga mijn haar af laten knippen en 
het doneren voor een pruik. Ik kan 
daar toch niet douchen, dus korte 
haren zijn een stuk praktischer.” 
www.somoi.nl

Nicky Kerkhof is de komende negende maanden aan het werk in Sintang (Borneo)
Deze foto is gemaakt in Thailand

Enkele collega’s van Nicky hebben eerder al voet 
aan wal gezet in het onderontwikkelde gebied. 

TV Meierij presenteert nieuw 
Rondje Rooi

Vanaf donderdag 15 november 
a.s. is er elk even uur gedurende 2 
weken op TV Meierij een nieuwe 
aflevering met: De 2e Marathon 
Rooi van Fortuna ‘67 - Natuur-
werkdag in De Geelders - Roemrijk 
Rooi bereidt zich voor op Rooise 
Revue - Tentoonstelling Rooyse 
Vogelvreugd - Dag van Respect 
met uitreiking vredesprijs - Nieuwe 
directeur Rabo Sint-Oedenrode/
Schijndel - Presentatie uitvaarten 
en wat erbij komt kijken - Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm leest een 
van zijn gedichten. (Onderwerpen 
onder voorbehoud)

Uitzendtijden Rondje Rooi dage-

lijks om:
0:00 – 02:00 – 04:00 – 06:00 – 
08:00 -12:00 – 14:00 – 16:00 - 
18:00 - 20:00 en 22:00 uur.

Cameramensen van TV Meierij 
proberen opnamen te maken in 
een werkruimte van de Sint! Wan-
neer ze daarin slagen, wordt dit 
voorafgaand aan Rondje Rooi uit-
gezonden.

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

MARATHON VAN ROOI
Sportvereniging Fortuna ’67 kijkt met voldoening terug op de Marathon van Rooi die op 
4 november plaatsvond. Het evenement was een groot succes. Dat hebben we mede te danken aan 
de vele vrijwilligers, die weer en wind trotseerden om de atleten een goed verzorgde en veilige 
marathon te bieden. Iedereen die aan de Marathon van Rooi heeft meegewerkt als verkeerspost, 
verzorgingspost, EHBO, jury, wedstrijdsecretariaat,  parkoersbouwer, voorrijder, bezemwagen, 
enzovoort, willen we via deze weg nog eens hartelijk bedanken. Verder danken we ook de mensen 
die langs het parkoers wonen en die hun medewerking hebben verleend, op welke wijze dan ook.
Daarnaast danken we de sponsors die deze marathon mede mogelijk hebben gemaakt:

Autobedrijf van den Berk, Schijndel
Autoschade van Acht, Nijnsel
Bakkerij Bekkers, Sint-Oedenrode / Veghel
Cambiance De Kienehoef, Sint-Oedenrode
Consyst B.V., Sint-Oedenrode
Ellips B.V., Eindhoven
Holl Souvenir & Klompen, Nijnsel
Van Kaathoven Groep, Sint-Oedenrode
Kombi Bouwmaterialen, Nijnsel
Martien Temmink Verzekeringen, Sint-Oedenrode
Mextal B.V., Nuenen
Triathlon Producten, Sint-Oedenrode

Iedereen geweldig bedankt !
Sportvereniging Fortuna ’67

Podopraktijk
Voet-, knie- of rugklachten?

Kerkplein 5 - 5492 AN Sint-Oedenrode
0413-420933

50% korting op de laatste 
heren werkschoenen

50% korting op de laatste 
dames werkschoenen

Jaarvergadering Rode Kruis
De leden van het Rode Kruis wor-
den uitgenodigd tot het bijwonen 
van de jaarlijkse ledenraads-verga-
dering. Deze zal worden gehouden 
op vrijdag 30 november om 18.00 

uur in de bovenzaal van Odenda-
el. Informatie over de agenda kan 
worden opgevraagd bij de secre-
taresse, Hanka van de Ven, Tarwe 
16. Telefoon 478649



Woensdag 14 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 19

Feestje!
Warme worstenbroodjes

€ 1,- per stuk
warm thuis bezorgd, 

ook ‘s-avonds en in het weekend

gratis bezorging bij minimale 
afname van 30 stuks

laar 11
5492 HG Sint-oedenrode

Tel: 0413-477495 of 06-15077237
www.bakkerijfoolen.nl

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

Ta f e l s  -  A c c e s s o i r e s  -  B a n k e n  -  S t o e l e n  -  K u n s t s t o f  D e s ig n v l o e r e n  -  K a s t e n  -  S a l o n t a f e l s
D r e s s o i r s  -  T V - m e u b e l s   -  K a r p e t t e n  -   K u s s e n s   -   L a m p e n   -   S p i e g e l s   -   S c h i l d e r i j e n  -  L o k a l e  k u n s t

• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Interieuradvies
• Maatwerk

Complete woonprogramma’s van 
Jouwmeubel tegen zeer voordelige prijzen

in vele maten en uitvoeringen

zeer scherpe prijzen

uit voorraad leverbaar

uitstekende kwaliteit

NIEUW in ons assortiment

Kossen | Design

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

Sint-Oedenrode steunt Diabetes 
Fonds met €2.930,72
31 Vrijwilligers gingen van 28 ok-
tober tot en met 3 november in Sint 
Oedenrode op pad voor het Diabe-
tes Fonds. Gezamenlijk haalden zij 
met de collectebus € 2.930,72 op. 

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

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 
hebben diabetes. Iedereen kan het 
krijgen, en iedere dag komen er in 
ons land 200 mensen met diabetes 
bij. 
Veel mensen denken dat diabe-
tes wel meevalt, maar helaas kan 
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook 
vaak tot andere ziekten of klach-
ten. Zoals hart- en vaatziekten, 
dementie en problemen met ogen, 
nieren en voeten.

Het Diabetes Fonds houdt elk jaar 
een collecte. Het opgehaalde geld 

gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorko-
men. Het Diabetes Fonds betaalt 
in Nederland het meeste onder-
zoek naar diabetes. 

Oplossingen door onderzoek
Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor mensen met diabetes 
gezonder en langer kunnen leven. 
Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 
ontstaat, dat is een fout van het 
afweersysteem. Daardoor kunnen 
we nu bij sommige kinderen dia-
betes afremmen. Ook is er nu bij-
voorbeeld betere begeleiding van 
mensen met diabetes en depressie, 
wat vaak samengaat. Daardoor 
voelen mensen zich beter en ze 
blijven gezonder. Geld voor meer 
onderzoek is hard nodig. Het Di-
abetes Fonds zet zich hiervoor in. 

Niemand aan de deur gehad?
U kunt alsnog geld overmaken 
op giro 5766 t.n.v. het Diabetes 
Fonds in Amersfoort. Voor meer 
informatie: bel 033 – 462 20 55 
of kijk op www.diabetesfonds.nl. 
Namens iedereen met diabetes: 
hartelijk dank!

Koorbank Olland komt
De stichting Roois Cultureel Erfgoed 
(RCE) heeft de beschikking ontvan-
gen van de stichting Streekrekening 
Het Groene Woud met betrekking 
tot de subsidiëring van de Koor-
bank Olland. Het bestuur van deze 
laatstgenoemde stichting vindt dat 
het project “Koorbank Olland”goed 
past binnen haar doelstellingen en 
heeft een bijdrage van ruim vijfdui-
zend Euro toegezegd. Ook kreeg 
RCE een financiële toezegging van 
de gemeente Sint-Oedenrode van 
€ 3500,=.

De koorbank is ontworpen door de 
Boxtelse kunstenaar Huub Thoris-
sen. Hij heeft zich laten inspireren 
door het leven van de kartuizers in 

de Meierij en meer in het bijzonder 
door hun verblijf in Olland.
Over de uitvoering, de plaats en het 
beheer en onderhoud heeft RCE een 
informatie- en inspraakavond belegd 
in de Holm. De aanwezige Ollanders 
kozen unaniem voor plaatsing van 
de koorbank bij de Petruskapel.
RCE hoopt met dit project een be-
scheiden bijdrage te leveren aan de 
versterking van de identiteit van Ol-
land.
Ondertussen heeft RCE opdracht te 
geven tot het maken van de bank. 
De opdracht is gegeven aan de Gebr. 
Slegers te Duiven.
Het is de bedoeling de Koorbank Ol-
land begin maart 2013 officieel in 
gebruik te nemen.

Nieuws van  Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud 
Op maandag 26 november 2012 
wordt in Restaurant Zaal De 
Nachtegaal, Boxtelseweg 15  in 
Schijndel weer een avond van 
Alzheimer Café Regio ’t Groene 
Woud georganiseerd. Het the-
ma van de avond is: Interview 
met een mantelzorger van ie-

mand met dementie.

Wat betekent het als je steeds 
meer moet gaan zorgen, als je be-
slissingen over moet gaan nemen, 
als je steeds meer de rol van ver-
zorger krijgt? Relaties veranderen 
tijdens het dementeringsproces. 

Er is sprake van een rouwproces, 
dat gepaard gaat met verdriet, te-
leurstelling en soms zelfs boosheid. 
Hoe gaat u daar mee om?
Vanaf 19.00 uur is iedereen van 
harte welkom. De avond wordt 
afgesloten om 21.30 uur. Kom ge-
rust luisteren. De toegang is gratis.

Salus Meidenwerk gaat op tournee
Salus Meidenwerk is er speciaal 
voor alle meiden vanaf 11 jaar, 
in elk geval vanaf groep 8. Tij-
dens meidenactiviteiten kunnen 
meiden kennis maken met ver-
schillende sporten, activiteiten 
of gewoon tijdens de inloop bin-
nenwandelen. Het programma is 
vanaf heden zó samengesteld dat 
er elke maand twee inlopen zijn 
met films en kleine activiteiten als 
spelletjes, 1 bijzondere activiteit 
plaatsvindt (knutselactiviteiten, 
make-up e.d.) en een themamid-
dag is waar meiden iets van op 
kunnen steken. De activiteiten 
worden kenbaar gemaakt in de lo-
kale media. Ook kun je een flyer 
met data opvragen via onder-
staand mailadres.

Voor een aantal activiteiten vragen 
wij meiden in te schrijven zodat wij 
weten wat er nodig is, en een klei-
ne bijdrage. Deze worden vroegtij-
dig gemeld.
Elk seizoen is het meidenwerk ook 
in Olland, Boskant en Nijnsel te 
vinden. Wij vinden het belang-
rijk dat naast de meiden uit Sint-
Oedenrode ook de meiden uit de 
kerkdorpen deel kunnen nemen 
aan de meidenactiviteiten.

Woensdag 21 november van 
14.00-16.00uur is het meidenwerk 
op tour in Olland. In het gebouw 
van de beugelvereniging vindt dan 
een heuse Beugeldisco plaats. Met 
muziek en discoverlichting! De en-
tree is 1,50 (drankje is inbegrepen) 
Inschrijving is verplicht.

Woensdag 28 november van 
14.00-17.00uur is het meidenwerk 
op tour in Boskant. In de ontmoe-
tings- en danscentrum de Vriend-
schap kunnen de meiden aan de 
slag met het versieren van been-
warmers en een danceclass volgen 
bij professionals. De entree is 2,50 
(drankje is inbegrepen) Inschrijving 
is verplicht.

De meidenwerkers ontvangen de 
ingeschreven deelnemers op ge-
noemde locaties in Olland en Bos-
kant. 
Salus Meidenwerk, 
Sint-Oedenrode 
Telefoon: 06-45770141, 
Inschrijven:
jongerenwerk@welzijnsalus.nl

WAAR vind je nou zoiets?

Klokjes die op water lopen, her-
bruikbare boterhamzakjes, note-
blokjes van oude folders en kasten 
van voormalig drijfhout. WAAR 
vind je nou zoiets? Het antwoord 
zit al in de vraag. In de winkel 
WAAR in Eindhoven. Pas ingericht 
en geopend door Barend en Ellen 
de Graaff uit Sint-Oedenrode. 

WAAR is bij uitstek de cadeauwinkel 

voor bijzondere duurzame produc-
ten. De productgroepen die WAAR 
voert variëren van woonaccessoires 
en sieraden tot food en boeken. Het 
brede assortiment bestaat naast fair-
trade producten ook uit biologische, 
ecologische en gerecyclede artikelen 
met bijzonder design. Alle produc-
ten die in de winkel staan, hangen 
of liggen, zijn producten met een 
verhaal. Barend en Ellen kennen 

bijna alle verhalen en die delen ze 
graag met hun klanten.
Barend: “Ellen werkte in de We-
reldwinkel in Son en Breugel. Daar 
hoorde ze van dit concept en toen 
is het balletje gaan rollen. Veel men-
sen die hier binnenkomen zeggen 
nu dat Eindhoven toe was aan een 
dergelijke winkel als deze. En dat 
is te merken, want we hebben het 
druk.”  

Barend en Ellen de Graaff in hun winkel in Eindhoven
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burger¬zaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, ma 
t/m do van 9.00 tot 11.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 11, 
Tel. (0413) 474 92, 
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Gladheidbestrijders klaar voor de winter 2012-2013
De gladheidbestrijders van de gemeen-
te Sint-Oedenrode staan  24 uur per 
dag, zeven dagen in de week, klaar om 
bij de eerste voorspelling van dreigende 
gladheid op pad te gaan. De gemeente 
verzorgt tijdens de winterperiode bin-
nen de eigen gemeentegrenzen voor 
sneeuw- en/of gladheidbestrijding. Een 
gemiddelde strooiactie duurt bijna drie 
uur die, als het éven kan, vóór de och-
tendspits klaar moet zijn!
Het gemeentebestuur heeft het beleid 
en onderstaande uitgangspunten voor 
de gladheidsbestrijding 2012-2013 
vastgesteld. Deze uitgangspunten wor-
den aan het einde van het strooiseizoen 
geëvalueerd.

De uitgangspunten:
•  Gladheidbestrijding wordt utigevoerd 

op wegen met ANWB bewegwijzering 
voor autoverkeer .

•  Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd  
op primaire fietsroutes en veelgebruik-
te secundaire fietsroutes.

•  Binnen de bebouwde kom mag een 
afstand tot ongeveer 350 meter (maxi-
maal ongeveer 450 meter) zijn naar de 

dichtstbijzijnde gestrooide route.
•  Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd  

tussen Odendael en het centrumge-
bied (gedeelte Neulstraat).

•  Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd  
op de wegen die deel uitmaken van de 
parkeerroute.

•  Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd  
op wegen met fiets suggestiestroken 
(waaronder de Schootsedijk, de Vres-
selseweg en de Hoogstraat).

•  Gladheidbestrijding wordt uitgevoerd 
in de omgeving van de basisscholen 
en ten behoeve van de bereikbaarheid 
van de brandweerkazerne.

Meer informatie over gladheidbestrij-
ding; www.sint-oedenrode.nl. Hier vind 
u een overzichtstekening waarop de di-
verse wegen nader zijn aangeduid.

Let u zelf ook op? 
De gemeenten doet er alles aan de glad-
heid te bestrijden: dit is geen garantie 
voor uw veiligheid! Rijdt bij gladheid al-
tijd en overal rustig. Ook een gestrooide 
weg kan nog problemen opleveren. 

Team Gemeentewerf

Inzameling oud papier
Op de volgende data wordt oud papier 
ingezameld:

Donderdag 15 november
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 17 november
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur.

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

-  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-

school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur.

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

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag.

-  Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur en tijdens de wintertijd van 
08.00 uur tot 17.00 uur.

Economie Vrije tijd en Onderwijs,

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

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

Boskant’s got Talent op 11 en 13 janua-
ri 2013 in een tent op de parkeerplaats 
van V.V. Boskant, Hazelaarstraat 54 te 
Boskant.

-  Van Ondernemersvereniging Rooi 2000 
voor het houden van een kerstmarkt / 
winterbraderie op 9 december 2012 in 
het centrum van Sint-Oedenrode.

-  Van Stichting Vrienden van Odendael 
voor het houden van de kinderwinter-

kermis op 27 december 2012 op het ter-
rein van Odendael te Sint-Oedenrode.

-  Van de Stichting Kinderboerderij Kie-
nehoeve voor het houden van een 
lampionoptocht op 8 december 2012 
vanaf de parkeerplaats aan de Zwem-
badweg door het park naar de kinder-
boerderij te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
-  In verband met de intocht van Sinter-

klaas zal op 18 november 2012 tus-
sen 13.00 en 16.00 uur de Heuvel ter 
hoogte van De Beurs tot en met het 
Kerkplein in Sint-Oedenrode afgeslo-
ten zijn voor het verkeer.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Start met nieuwe gemeentegids door Akse Media 

Uniek...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Gemeentegids 2012

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Tegen geweld in huiselijke kring kun je zelf iets doen, 
hoe moeilijk dat ook is.

Veilig thuis.
Iedereen verdient een veilig thuis. Kin-
dermishandeling, ouderenmishandeling 
en huiselijk geweld stoppen nooit van-
zelf. De mishandeling stopt pas als ie-
mand de cirkel van geweld doorbreekt, 
als iemand in actie komt. 
De campagne “Voor een veilig thuis” 
biedt handvatten om zelf iets te doen, 
hoe moeilijk dat ook is. Op de website 
www.vooreenveiligthuis.nl staat achter-
grondinformatie, hoe je signalen kunt 
herkennen en bovenal hoe je zelf actie 
tegen huiselijk geweld kunt ondernemen. 

Zet zelf de eerste stap
Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan hel-

pen om geweld te laten stoppen. Maar jij
neemt de eerste stap. Daarmee help je 
jezelf. En ook de ander. 

Bel daarvoor 0900 -1262626 of kijk op 
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.
Als je belt, krijg je een hulpverlener aan 
de lijn die naar je verhaal luistert. Hij of 
zij kan inschatten wat de beste aanpak is. 
Je krijgt meteen een persoonlijk advies. 
Soms is dit advies al voldoende om het 
probleem op te lossen. Maar het kan ook 
voorkomen dat het Steunpunt je in con-
tact brengt met andere hulpverleners. 

Bij acute dreiging is het belangrijk direct 
naar 112 te bellen. 

Chemokar op zaterdag 17 november 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw 
chemisch afval en kleine elektrische 
apparaten (föhns, broodroosters, kof-
fiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de 
chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen:
-  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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Spierkesweg 13 5491 RJ 25-10-2012 Bouwen trainingsloods
Schootsedijk 17 5491 TD 29-10-2012 Kappen 1 eik
Vresselseweg 40 5491 PD 30-10-2012 Kappen 8 eiken
Houtsestraat 22 5492 TM 31-10-2012 Veranderen agrarisch bedrijf
Heerlijkheidsweg 1 5491 RD 30-10-2012 Wijzigen BWL-nr luchtwasser
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Lieshoutseweg ongen., 
plan Lage Weide II, 
perceel 1  ---- 07-11-2012 Bouwen woonhuis
Borchmolendijk 8 5492 AK 07-11-2012 Verbouwen woonhuis
Borchmolendijk 31 5492 AJ 08-11-2012 kappen 2 beuken met herplant  
     (per direct)
Vogelenzang 16-18 5492 TP 12-11-2012 Gewijzigd uitvoeren bouw rundveestal
Schootsedijk 18 5491 TD 12-11-2012 Bouwen driving range/leshut
Boskantseweg 48 5492 BW 12-11-2012 Wijzigen voorgevel woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing.

De gemeente Sint-Oedenrode is gestart 
met de voorbereidingen voor de nieuwe 
gemeentegids, editie 2013. Voor deze 
gids werkt de gemeente samen met 
uitgeverij Akse Media. Binnenkort kunt 
u benaderd worden door Akse Media. 
Akse Media kan een brief van de ge-
meente overleggen waarin bevestigd 
wordt dat Akse Media in opdracht van 
de gemeente werkt.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Verloren voorwerpen
-  mobiele telefoon zilvergrijs vodafone
- 3 sleutels in zwarte etui
-  zilverkleurige stalen armband plat 

model met inscriptie
- damesring met steentjes
-  klein rood/bruin portemonneetje in 

de vorm van een hoefijzer

Gevonden voorwerpen
-  meerder sleutels in bruin etui
- bril op sterkte
 
Team Klant Contact Centrum

Meldingen

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

Mannen aangehouden bij 
gestolen auto

De politie heeft woensdagmid-
dag rond 12.00 uur op de Pas-
toor Teurlingsstraat twee man-
nen zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aangehouden. Ze 
worden verdacht van mogelijke 
betrokkenheid bij een woningin-
braak en de diefstal van een auto 
in Geldrop.

Daar werd dinsdagochtend op 
de Goorstraat ingebroken in 
een woning en vervolgens een 
auto meegenomen. Kort voor 
de aanhouding van de mannen 
(41 en 23 jaar) kreeg de politie 
een melding dat een verdacht 
voertuig door de wijk zou rijden. 
Uit kentekengegevens bleek dat 
het moest gaan om het gestolen 
voertuig uit Geldrop. Agenten 
gingen ter plaatse en troffen de 
betreffende auto geparkeerd aan 
met daarachter een ander voer-
tuig met daarin twee mannen. 
Eén van de mannen was in het 
bezit van de autosleutel van het 
weggenomen voertuig. Beiden 
mannen zijn aangehouden en 

meegenomen naar het politiebu-
reau voor verder onderzoek.

Man doet greep in kassa Roois 
Kaashuis

Vorige week dinsdag heeft een 
man een greep gedaan in de kas-
sa van Het Roois Kaashuis aan 
het Kerkplein in Sint-Oedenrode.

Toen een medewerker de man 
wisselgeld wilde geven, deed hij 
een graai in de kassa en paste hij 
een wisseltruc toe. Daarna ver-
trok hij samen met zijn vrouwe-
lijke metgezel. De medewerker 
was overdonderd en merkte dat 
hij een aantal biljetten mistte. 
Echter was het te laat om de 
daders in de kraag te vatten. Zij 
waren met de noorderzon ver-
trokken. 

De man en vrouw hadden een 
getinte huidskleur en waren alle-
bei ongeveer 1.70 tot 1.75 groot. 
De man droeg een bril en een le-
ren jasje. Heeft u iets gezien? Of 
heeft u tips voor de politie? Bel 
dan naar 0900-8844

Openbare bijeenkomst 19 november om 19.00 uur

Intergemeentelijke samenwerking Meierijgemeenten
De colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de zes Meierijge-
meenten Boxtel, Haaren, Schijn-
del, Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode en Vught hebben het 
afgelopen voorjaar afgesproken 
nader onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om te komen tot 
samenwerking. Intergemeentelij-
ke samenwerking onder het motto 
“Wij van de Meierij”. Een stuur-
groep met daarin zes bestuurders 
en de zes gemeentesecretarissen 
is voortvarend aan de slag ge-
gaan. Dat resulteerde in een eind-
rapport dat deze week is aangebo-
den aan de diverse colleges. Alle 
colleges hebben ingestemd met 
het rapport en dit rapport wordt 
in een openbare bijeenkomst van 
de gezamenlijke gemeenteraden 
en colleges besproken. Deze bij-
eenkomst is op 19 november om 
19.00 uur in restaurant Molen-
wijk, Molenwijk 2 te Boxtel.

Brede basis
Het eindrapport van de stuurgroep 
gaat in op de mogelijkheden voor 
samenwerking, in welke mate en 
op welke wijze samenwerking ge-
stalte kan krijgen en welke stappen 
concreet gezet moeten worden op 
weg naar verdergaande samen-
werking. De stuurgroep conclu-
deert dat er een brede basis voor 
intergemeentelijke samenwerking 

is, wanneer bestuur en dienstver-
lening dicht bij de burger blijven. 
Veel zal afhangen van de nadere 
detaillering en uitwerking. Ook zijn 
er nog vele vragen te beantwoor-
den, zoals bijvoorbeeld hoe betrek-
ken we de gemeenteraden bij het 
proces. In het komende jaar moet 
helder worden wat een haalbare 
kaart is. Wat het resultaat ook zal 
worden: samenwerking binnen de 
regio wordt gezien als noodzake-
lijk en ook gewenst. Natuurlijk is 
er nog een lange weg te gaan. In 
de komende weken gaan we in ge-
sprek met de gemeenteraden, de 
colleges, de managementteams, de 
ondernemingsraden en de mede-
werkers. In januari nemen de raden 
een besluit over de eindrapportage 
en vervolgens vindt uitwerking 
plaats. Tegen de zomer denken we 
dan een helder beeld te hebben 
van de toekomstige ontwikkeling 
van de gemeentelijke organisaties. 
De stuurgroep stelt dat we onze 
ogen niet mogen en kunnen slui-
ten voor deze ontwikkelingen en 
we zullen dit als nieuwe dimensie 
aan ons samenwerkingsdossier toe 
moeten voegen. Het voornemen 
van het Kabinet leidt immers tot 
nieuwe inzichten en roept vragen 
op voor onze samenwerking bin-
nen de Meierij.

Heroverweging naar aanleiding 
van kabinetsplannen
Op het moment dat het eindrapport 
in de stuurgroep ter besluitvorming 
voorlag, werden de plannen van 
de nieuwe regering bekend, onder 
meer ten aanzien van de bestuur-
lijke inrichting van ons land. Het 
kabinet streeft naar gemeenten met 
een minimale omvang van 100.000 
inwoners. Met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid kan 
gesteld worden dat opschaling van 
gemeenten werkelijkheid gaat wor-
den. Daarom wordt de gemeente-
raden nu concreet voorgesteld de 
plannen van het kabinet mee te 
nemen in de nadere uitwerking, die 
nu volgt. Hieruit volgen concreet de 
vragen of de genoemde ontwikke-
lingen aanleiding geven tot herover-
weging van alle eerder vastgestelde 
uitgangspunten, of de in ons onder-
zoek betrokken gemeenten in de 
regio De Meierij voldoende binding 
met elkaar voelen en wat te doen 
als deze laatste vraag ontkennend 
wordt beantwoord? De stuurgroep 
ziet in de hierop, door gemeentera-
den te formuleren antwoorden, een 
belangrijke voorwaarde om het ver-
volg van samenwerking inhoudelijk 
vorm te geven. De discussienota 
“Wij van de Meierij” en de brief 
aan de gezamenlijke gemeentera-
den kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl/actueel.

Martinushuis
Reactie op de bijdrage op het Lezerspodium van mr. J.F.A. van de Wall

Iedere week lezen we in de plaatselijke en regionale kranten wel iets over 
het Martinushuis. En dat is een goede zaak. Er wordt door de werkgroep 
Martinushuis hard gewerkt de Gemeente ervan te overtuigen dat ver-
koop van dit kloppend hart in ons centrum een onomkeerbare beslissing 
is. Daar ben ik blij mee, want ik ben het  helemaal met de werkgroep 
eens! Dit heb ik door mijn handtekening onder hun manifest  - net als 
2499 andere Rooienaren – bevestigd. 
Ik ben dus een groot sympathisant  van de werkgroep en wel om twee 
redenen: 
1)  de werkgroep is zich ervan bewust dat het Martinushuis een cruciale 

publieke rol in het centrum van Sint-Oedenrode speelt en wil dit be-
houden en draagt daarvoor creatieve ideeën aan

2)  de werkgroep is zich ervan bewust dat de Gemeente voor bezuinigin-
gen staat en wil daarin meedenken 

En we horen er gelukkig veel van. Maar als we als sympathisanten al-
lemáál gaan praten met wethouders, managers en directeuren, krijgen 
we een Babylonische spraakverwarring, die contraproductief werkt. Laat 
de werkgroep haar werk doen en ga haar niet voor de voeten lopen. 
Toon u een ware sympathisant en vertrouw erop dat u goed vertegen-
woordigd wordt door de werkgroep, die - net als u - wil bereiken dat het 
Martinushuis behouden blijft en dat het NIET wordt verkocht! 

Lezerspodium....
Door:  Emmy van den Berg
 Ollandseweg 97

Politieke bijeenkomsten
Hart voor Rooi/PvdA
De achterbanbijeenkomst van Hart voor Rooi/Partij van de Arbeid is 
op dinsdag 20 november om 19.30 u. in de commissiekamer van het 
gemeentehuis (witte vleugel). Van 19.30 tot 21.00 u. behandelen wij 
het accommodatiebeleid. U bent van harte welkom om hier met ons 
over te praten. Verdere info over Hart voor Rooi/Partij van de Arbeid 
vindt u op www.hartvoorrooipvda.nl

Steeds meer activiteiten in de nieuwe Holm
Basisschool St-Petrus en Huma-
nitas zijn druk doende met het 
treffen van de voorbereidingen 
voor de verhuizing naar de nieu-
we Holm. De basisschool werkt 
aan de hand van een draaiboek, 
waarbij het vooralsnog vooral van 
belang is dat er flink opgeruimd 
wordt. Ook bekijkt men welke 
spulletjes / materialen geschikt 
zijn voor de veiling op zondag 16 
december en wat er mee verhuist 
naar de nieuwe school. 

Kinderdagopvang Humanitas 
houdt op donderdag 15 november 
om 20:00 uur in de nieuwe accom-
modatie een informatieavond voor 
belangstellende ouders.

Openingsfestiviteiten De Holm
Vrijdag 11 januari 2013: In de na-
middag vindt de officiële opening 
plaats. De Werkgroep Opening is 
druk doende met de voorbereidin-
gen. 
Zaterdag 12 januari 2013: Feestdag 
in, voor en met Olland! Overdag 
zijn er festiviteiten voor de jeugd 
en jongeren. ’s Avonds groots feest 
voor iedereen vanaf 16 jaar. Graag 
noteren in uw agenda!

Zondag 13 januari 2013: “Olland 
presenteert zich.”
Op zondag 13 januari 2013 vindt 
de open dag plaats. Iedereen uit 
Olland en weidse omgeving wordt 
in de gelegenheid gesteld om de 
nieuwe accommodatie te komen 
bekijken. Het lijkt de Werkgroep 

Opening niet alleen mooi om alle 
nieuwsgierigen kennis te laten 
maken met het gebouw, maar 
ook met wat Olland zelf te bieden 
heeft. Dat kan van alles zijn: uw 
bedrijf, uw organisatie, uw wijkver-
eniging, uw sportclub, uw muziek-
vereniging, uw product. De Werk-
groep Opening hoort graag met 
wie en op welke wijze u zich wilt 
presenteren! Waarschijnlijk krijgt 
u dan een locatie binnen de MFA 
en een kraampje tot uw beschik-
king, dat u naar alle vrijheid kunt 
inrichten. Wilt u uw vereniging, uw 
sport, uw product enz. laten zien? 
Geef u dan op bij Rita Kanters, via 
e-mail hartvanolland@wovesto.nl 
of telefonisch 06-55150929. Bron: 
Nieuwsbrief Hart van Olland.

Regio Noordoost Brabant laagste 
percentage voortijdig schoolverlaters
Regio Noordoost Brabant heeft het 
laagste percentage (2,5%) voortij-
dige schoolverlaters van Nederland. 
Deze eerste plaats delen we met de 
regio IJssel Vecht, Zuid-west Fries-
land en Noord-Groningen-Eems-
mond. Dit blijkt uit definitieve cij-
fers over het schooljaar 2010-2011. 
De gemeenten waar het RBL BNO 
verantwoordelijk voor is, scoren ge-
middeld zelfs nog beter. Dit komt 
onder andere door de prestaties van 
het ROC de Leijgraaf.

Landelijke daling
In de afgelopen jaren is door het 
onderwijs en gemeenten met suc-
ces geïnvesteerd in het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten. Het 
totaal aantal voortijdig schoolverla-
ters is landelijk gedaald naar 39.115. 
Het ministerie van onderwijs wil dit 
aantal in 2016 terugbrengen naar 
25.000. 
Marc Geurts, coördinator RBL BNO: 

‘We hebben er samen met het on-
derwijs en de gemeenten hard aan 
gewerkt om dit resultaat te behalen. 
We zijn trots dat het gelukt is. Om 
dit resultaat vast te houden en voor 
een verdere daling te zorgen, is de 
komende jaren blijvende inspanning 
nodig.’

Voortijdig schoolverlaten
Jongeren tot 23 jaar die het onderwijs 
verlaten zonder startkwalificatie zijn 
voortijdig schoolverlaters. Een jonge-
re met een startkwalificatie heeft een 
diploma op minimaal MBO-niveau 2 
of een HAVO- of VWO-diploma.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Marc Geurts, 
coördinator RBL BNO, telefoon 
[0412] 629 070. Bereikbaar tussen 
9.00 en 16.00uur. Na kantoortijd is 
de heer Geurts bereikbaar via [06] 22 
47 20 08.

Geen marathon, 
wel geld voor Kika

Maandenlang bereidde Marielle van 
Oorschot zich voor op de marathon 
van New York. Zoals iedereen inmid-
dels wel weet, werd die afgelast. Op 
dat moment was de Ollandse al in 
‘the Big Apple’. Erg sneu, maar Ma-
rielle respecteerde de beslissing. Aan-
gezien ze voor Kika op pad was, be-
sloot ze om elders een kleinere race 
te volbrengen. Zo kwam ze toch niet 
voor niets.  Met hulp van heel veel 
anderen, maar natuurlijk ook door ei-
gen vasthoudendheid heeft de Rooi-
se atlete 10.010 euro opgehaald voor 
het goede doel. Een prachtige presta-
tie, marathon of geen marathon.

Ze stelden voor om de minderin-
komsten van de ozb op te vangen 
door een verlaging van de post 
Natuur-en Landschapsontwikke-
ling. Dat amendement gaf hun 
coalitiepartners de munitie om met 
scherp terug te schieten.

“Bezuinigen op Natuur-en Land-
schapsontwikkeling, maar dat 
kán helemaal niet!” betoogde 
Janneke van Vugt (HvR/PvdA). 
Portefeuillehouder René Dekkers 
zette vervolgens uiteen waaróm 
dat niet kon: het is praktisch niet 
uitvoerbaar. Een willekeurige post, 

om de inwoners een cadeautje te 
geven, aldus VVD-er Freek Glo-
rius. Op zijn beurt verweet hij het 
CDA onbetrouwbaarheid omdat 
ze hun amendement met knip-
en plakwerk grotendeels letterlijk 
hadden gepikt van een amende-
ment van hun coalitiepartners, 
mede-ondertekend door BVT. Dit 
amendement, waarmee de bo-
vengenoemde aanpassingen in 
de ombuigingen werden bereikt, 
haalde het wél. “Ik maak me geen 
illusie over de stemverhouding,” 
besloot CDA-er Wiel Sporken, “en 
trek ons amendement bij deze in.”     

Vervolg voorpagina

Vluchtelingenwerk ontzien, sport-
velden gefaseerd, ruzie in coalitie 
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18 november koopzondag

Sint-OedenrodeKOOPZONDAG18 november KOOPZONDAG

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

ZONDAG OPEN 
12 – 17 UURFASHION & LIFESTYLE

400 M2 MODE VOOR DE TRENDY MAN EN VROUW

WINTERJASSEN 
25 % KORTING 

Van de Kamp schoenen en sport gaat veranderen!
Per 1 januari 2013 neemt Chantal, na 42 jaar, onze zaak over. 

Zij gaat verder met alleen kinderschoenen 
en stopt met sportartikelen.

Opheffingsuitverkoop 
sportartikelen 

Op ALLE sportartikelen 
35% KORTING

Alle kinderschoenen 

HALVE PRIJS 

+ 5 EURO

Hertog Hendrikstraat 12     5492 BB Sint Oedenrode     Tel: 0413-472768

Daarom:

 
 
  

 

 

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t /m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

                         

        

 

MANNENVOORDEEL!
Ontvang nu bij 
iedere aankoop 
een tegoedbon* 
van 10% korting 
te besteden bij 
Senz haircare

Bij iedere knipbeurt 
een tegoedbon* van 
€ 10,- te besteden bij 
Amigo’s menwear

*Bonnen zijn geldig tot één maand na ontvangst.  Actie loopt tot 1 januari 2013
  HEUVEL 22 | 5492 AD SINT-OEDENRODE |  0413-478588 | www.amigos-menswear.nl                   Heuvel 30 | 5492 AD St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Amigos is aanstaande 
zondag geopend 

van 12uur tot 17uur

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

10% 
KORTING 

OP DE 
GEHELE 

COLLECTIE

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471
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18 november koopzondag

Sint-OedenrodeKOOPZONDAG18 november KOOPZONDAG
Winkels geopend van 12.00u tot 17.00u

Sint bezoekt Rooi op 18 november
Zondag 18 november zal Sinterklaas 
om 13.30 uur aankomen in Sint-
Oedenrode. Ook dit jaar zal de Sint 
écht aanmeren in ons dorp. Vanaf de 
Dommel bij de Odaschool zal hij aan 
land komen (aan De Jongsingel) waar 
hij door zijn Pieten wordt opgewacht. 
Sinterklaas zal samen met zijn Pieten 
verder trekken naar het Sinterklaas-
plein (Kerkplein),  waar hij om 14.30 
uur wordt verwacht. 

Voordat Sinterklaas op het Sinterklaas-
plein aankomt, kunnen kinderen (vanaf 
14.00 uur) al allerlei spelletjes spelen. 
Dit programma staat onder leiding van 
Scouting Rooi.  Op het Sinterklaas-
plein zal Sinterklaas verwelkomd wor-
den door Burgemeester Maas en is er 
ruimte om handjes te geven en liedjes 
te zingen. Vervolgens zal de stoet naar 
sporthal ‘De Streepen’ rijden, waar het 
binnen programma plaats zal vinden. 

Voor iedereen in Rooi een mooie ge-
legenheid om de vernieuwde sporthal 
te bekijken! De deuren van de sporthal 
gaan pas open als Sinterklaas hier is ge-
arriveerd. Iedereen die naar binnen wil  
heeft een kaartje nodig. Kaartjes zijn te 
koop op verschillende verkoopadressen 
(zie www.sintrooi.nl ).

Vanaf het moment dat Sinterklaas in 
Rooi is aangekomen zal ook het Pie-
tenhuis weer gebruikt worden. Het 
Pietenhuis is gehuisvest in het ‘oude 
postkantoor’ aan de Borchmolen. Kin-
deren kunnen door de ramen gluren 
om te kijken wat daar allemaal ge-
beurd. Het Pietenhuis is open voor pu-
bliek op vrijdag 30 nov. van 16:00 tot 
20:00, op zaterdag 1 dec. van 11:00 
tot 16:00, op maandag 3 dec. van 
16:00 tot 20:00, op dinsdag 4 dec. 
van 16:00 tot 20:00 en op woensdag 
5 dec. van 13:00 tot 16:00 uur. Sinter-

klaas en/of zijn pieten zul-
len tijdens openingstijden 
ook aanwezig zijn.
Natuurlijk is er iedere dag 
een postbus beschikbaar 
waar kinderen hun teke-
ning, verlanglijstje of een 
knutselwerkje achter kun-
nen laten. De Pieten zullen 
ervoor zorgen dat alle post 
in het Pietenhuis komt. 

Iedereen die nieuwsgierig is naar de reis 
die de Sint en zijn Pieten op dit moment 
aan het maken zijn kan kijken naar een 
filmpje op TV Meierij, voorafgaand aan 
Rondje Rooi. We gaan ervan uit dat de 
reis zonder problemen verloopt maar je 
weet het natuurlijk nooit….

Wil je echt niets missen van Sinter-
klaas in Rooi kijk dan op 
www.sintrooi.nl. Daarop staat alle 

..18 november koopzondag

Bij iedere besteding van €15,- krijgt u een bon. Hoe meer u koopt hoe meer  
bonnen u krijgt!* Deponeer ze in de rode ton bij de kiosk en maak kans op 
prachtige prijzen!!! De winnaars worden op vrijdag 23 november bekend 
gemaakt op www.rooi-is.nl 

Sint-Oedenrode
Centrummanagement

‘Bon  
vùr Ton’
loterij

*Kijk op www.rooi-is.nl voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Winkels open 
van 12.00 tot 
17.00 uur
‘Bon vùr Ton’ loterij
Prijzen die u kunt winnen..
Levensmiddelenpakket twv E75,-  
Emte  
1 vlaai naar keuze 
Brabants Kwartiertje   
Prachtige collier met munt en parels  
van TOV Essentials twv E79,- 
Silver Factory  
Metamorfose voor 1 persoon 
Senz Haircare  
Waardebon twv E75,- 
Huiskens Optiek  
4-gangen verrassingsmenu  
voor twee personen
Restaurant De Beurs 

www.rooi-is.nl 

Zondag a.s. van 12.00 tot 17.00 uur

EERSTE ROOISE SNÈVEL 
EN CORENWIJN MERT

Scherpe aanbiedingen, productinformatie, 
historie, culinair, ruiken en proeven.

Toegang gratis
Deze middag is ook 

het nu al legendarische 
Slukske 55 te pruv-en!

UITNODIGING

Deken van Erpstraat 20/24 | Sint-Oedenrode | Tel. 0413-475133 | www.derooisewijnboer.com

informatie met betrekking tot de in-
tocht maar ook spelletjes, verhalen, 
recepten en nog veel meer. Het is zelfs 
mogelijk om Sinterklaas een e-mail te 
sturen. 

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

MI MONEDA 
2E ACTIE MUNT 1/2 PRIJS.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 25,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

ACTIE!
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Openingstijden:
Maandag – gesloten
Dinsdag t/m donderdag – 09.30 tot 18.00 uur
Vrijdag – 09.30 tot 20.00 uur
Zaterdag – 09.30 tot 17.00 uur

Heuvel 34          -          5492AD Sint-oedenrode          -           www.sasentas.nl

Feestelijk openingsweekend!!
16, 17 en 18 november 
10% korting op alles!!

Koop iets in november en win 
een Sas & Tas cadeaubon van 
100 euro!  Ook in december 

(tot de 22e) houden we deze actie!!

Sas & Tas opent haar deuren 
op vrijdag 16 november vanaf 9.30 uur!

Feestelijk openingsweekend Sas & Tas

Aankomend weekend is het feest bij de allernieuwste 
winkel van Sint-Oedenrode: Sas & Tas, een onder-
deel van Welten Lederwaren. Vanaf vrijdagochtend 
09.30 uur vliegen de deuren open en kan Rooi en 
omstreken komen kijken naar de prachtige tassen en 
accessoires voor vrouwen en schoenen voor heren. 
Eigenaresse Ellen: “Behalve tassen verkopen we ook 
riemen, sjaals, portemonnees, handschoenen en nog 
veel meer accessoires.  De mooie producten moeten 
mijn klanten naar binnen trekken. Het wordt zeker 
niet te vol, maar overzichtelijk en aantrekkelijk om 
rond te snuffelen.”
De merken die Sas & Tas gaat voeren: Roberto 

d’Angelo, Cowboybelt, Mucho Gusto, Ferrici,  HJ 
de Rooy, Cowboybag en Bulaggi. Afgelopen week 
kwamen daar Bickeley & Mitchell, Phillipi en Bejj 
bij. Bickeley & Mitchell biedt zeer warme en zachte 
shawls, handschoenen en mutsen. Heerlijk voor de 
komende winter. Bejj is een exclusief merk naar Ita-
liaans model. Speciaal voor de modebewuste man. 
Phillipi daarentegen is een accessoiremerk, ook voor 
mannen. Denk daarbij aan sigarettenhouders, visi-
tekaartjeshouders, balpennen en een manicureset. 
“We hebben zoveel mooie spullen! Het is een genot 
om bij ons binnen te kijken”, nodigt Ellen uit.
Sas & Tas heeft ook een geweldige webwinkel. Kijk 
maar eens op www.sasentas.nl. Een uitgebreide 
webshop met nog meer accessoires en tassen!
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KOOPZONDAG

18 november koopzondag

KOOPZONDAG
Winkels geopend van 12.00u tot 17.00u

Wij vieren zaterdag 17 nov. en zondag 18 nov.
Ons 25 jarig bestaan.

Voor elke  betalende klant vanaf € 25,-
Hebben we een leuk cadeautje!

Weekend aanbieding ( 17-11 en 18-11)
Pandora schakels:  25% korting

Zilveren Spinning ringen:   1 voor € 15.-
                  2 voor € 25.-
                   3 voor € 35.-

           Juwelier Opaal    Heuvel 40   Sint-Oedenrode    0413 472784
www.facebook.com/juwelieropaal    www.rooisejuwelier.nl 

+
Cadeautip! Maak je cadeaukaart 

extra feestelijk met 
een bijpassend tijdschrift.

Met GRATIS cadeauverpakking

Meer dan

70
cadeaukaarten

...even naar Primerawww.primera.nl

Ook verkrijgbaar 
op Primera.nl

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

5492 AT SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49

Ten Cate 60 jaar!
Like ons op facebook en maak kans

op een cadeaubon t.w.v. € 60,- 

facebook.com/tencatebodyfashion

 Kijk voor de actievoorwaarden op www.bodyfashionworld.com

Verkrijgbaar bij:

    Bij aankoop van 3 producten, 
het 4e GRATIS! Actie loopt 
t/m 29-12-’12.

* Bij aankoop van 3 producten,

   het 4e GRATIS! 

   Actie loopt t/m 29-12-’12

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

                                    Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
  Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode, Tel: 0413-330838

Kleurwedstrijd

www.deplaatselijkemakelaar.nl - info@deplaatselijkemakelaar.nl - 0413-745155

Zondagmiddag 18 november worden bij de intocht van Sinterklaas ook dit jaar weer kleurplaten uitgedeeld en zijn af te 
halen bij de Markt 2 te Sint-Oedenrode. Doe ook mee met de kleurwedstrijd en maak kans op de fantastische hoofdprijs!
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Hij was echt geen schatje, je zou hem maar thuis hebben, maar af en toe 
kon je geweldig met hem lachen. Een echte kroegtijger was ie, je hoefde 
maar ergens binnen te lopen of je trof hem, vroeger achter een glas bier, 
maar de laatste tijd steeds vaker met zo’n glas witte maagzuurwijn. Als 
je hem niet beter kende dacht je met een norse lomperik te maken te 
hebben, maar als je op dezelfde manier naar hem terugblafte draaide hij 
schielijk bij. Hij mocht mij wel en ik mocht hem, vooral door de manier 
waarop hij klaplopers en andere profiteurs in de kroeg ongezouten in de 
zeik kon zetten. Hij zei dan: “Adriaan, geef iedereen iets te drinken van 
mij, behalve …. want die geeft zelf nooit iets weg!”, daarbij de persoon 
in kwestie langdurig en smerig aankijkend. Hij was altijd in voor een goeie 
mop of nog liever een practical joke, en wist mij daarbij aan zijn zijde. 
Niet zoals de alcoholist A., die van ’s morgens tot ’s avonds vele kroegen 
aandeed en dan iedereen dacht te vermaken met zijn ongelooflijk flauwe 
missiekalendermoppen. Als hij mij dan ’n keer zag, kwam ie geheid naar 
me toe, tikte me met zijn bruine nicotinevingers op m’n schouder en sprak 
met slijmerige stem en bezopen kop: “Meneer van de Kamp, d’r waren 
eens ’n jongen en ’n meiske….” en nog voor hij z’n zin af kon maken zei 
ik dan: “Die ken ik al, A.” Dat was er trouwens ook eentje die alles aan-
nam en nooit iets weggaf, daar waren we zó klaar mee. Mijn vriend, ech-
ter, had alles scherp in de gaten en kende zijn pappenheimers. Hij kwam 
regelmatig bij mij op de koffie, beende dwars door de zaak naar mijn 
kantoor, de medewerkers verbouwereerd achterlatend en was dan teleur-
gesteld als hij mij niet trof. Dan bleef ie ’n tijdje zitten mokken en als het 
te lang duurde vertrok hij weer. Zo zag ik hem ’n keer vanaf een afstandje 
zijn auto naast mijn zaak parkeren en bij mij naar binnen struinen. Toen 
ik voorbij liep zag ik dat hij die grote bos sleutels er nog gewoon op had 
staan. Ik bedacht me geen moment, sprong in de auto, startte hem en 
reed twee straten verder, waar ik hem om de hoek parkeerde. Van daaruit 
stond ik te kijken wat er zou gebeuren. ’n Minuut of tien later zag ik hem 
uit de zaak komen en naar de parkeerplaats lopen, waar hij even als aan 
de grond genageld bleef staan. Hij krabde wat aan z’n voorhoofd, liep 
eerst nog ’n stukje naar achteren, keek toen weer links en rechts de straat 
in, alsof hij twijfelde aan z’n eigen geest. Dat duurde nog een minuut of 
wat en tenslotte sjokte hij aangeslagen richting Markt. 
Toen ik hem halverwege stapvoets en met open raampje voorbij reed, 
vroeg ik of hij mee wilde rijden. Ik heb nog nooit iemand zo stom zien 
kijken en uiteindelijk lachte hij als de spreekwoordelijke boer met kiespijn. 
(we hebben er daarna wel eentje op gedronken, trouwens)
Op ‘n keer had ie me vreselijk te pakken met zijn zogenaamde “longtes-
ter”, een apparaat waarvan de bouwtekening ooit in de Taptoe of Okki 
had gestaan en dat hij door een technisch iemand in elkaar had laten 
zetten. Het was een soort metalen sigarendoos, waar aan de voorkant 
een blaastuit uitstak en waar bovenop een pijpje met een schoepenrad 
was gemonteerd. Hij bracht dat ding aan zijn mond, blies er krachtig op, 
waardoor het schoepenrad als een waanzinnige begon te draaien. “Ja”, 
zei hij, “je moet er hard op blazen, want anders draait ie niet rond”. Enfin, 
ik natuurlijk ook proberen, blies zo hard als ik kon maar er gebeurde niets, 
alleen voelde ik wat prikkeling in m’n ogen en zag ik het publiek om me 
heen proesten van het lachen. Toen voelde ik nattigheid en op het toilet 
zag ik m’n eigen gezicht, zo zwart als roet…… Ooit liet hij dat ding in 
een café op de bar staan. De visboer, een stugge zwijgzame man, kwam 
daar regelmatig ’s middags na de markt een borrel halen. Toen hij aan de 
toog ging zitten vroeg hij aan de kasteleinsvrouw: “Wa’s dà?” wijzend 
naar dat rare voorwerp. “Oh ken je dat niet” sprak zij fijntjes, “dat is 
een longentester, moet je eens proberen. ”Flauwekul”, antwoordde hij 
en maakte een wegwerpend gebaar. De vrouw moest iets uit de keuken 
halen en toen ze terug kwam achter de bar zei ze: “Zo, heb je het toch 
geprobeerd?”. Hij schudde alleen maar van nee…….

Gentse waterzooi (4 pers.)
1 mooie scharrelkip, 2 eidooiers, 3 dl room
1 bakje champignons, 5 stengels bleekselderij, 8 kleine aardappels in de schil
½ winterwortel, 1 prei, 1 bosje peterselie, 1 bouquet garni (tijm en laurier)
1 pan goede groenten- of gevogeltebouillon, 2 glazen witte wijn.
Hak of snijd de kip in ca. 8 stukken. Doe ze in de hete bouillon (anders 
worden ze taai) en pocheer gaar (1/2 tot 1 uur). Snijd de champignons 
in plakjes, de aardappels in kwarten en de overige groenten in julienne 
(zeer fijne reepjes). Zet de groenten aan in een klont boter, blus af met 
de witte wijn en laat dit snel bijna geheel verdampen. Doe de gare stuk-
ken kip erbij, samen met 1,5 liter gezeefde bouillon en 2,5 dl room. Laat 
zachtjes ca. 15 minuten pocheren tot de aardappeltjes gaar zijn. Roer de 2 
eidooiers los met de rest van de room, zet de pan van het vuur en roer het 
eimengsel erdoor. Breng op smaak met zout en peper en strooi er fijnge-
hakte peterselie over. Serveer in diepe borden met wat knapperig brood.

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

Kroegvolk (3)

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Zondag 18 november a.s. om 15.00u.

Orgelconcert in de Martinuskerk
Op zondag 18 november 2012 
bespeelt Marc Baumann, titulair 
organist van de kathedraal van 
Straatsburg (Frankrijk) het Smits-
orgel van de Martinuskerk te Sint-
Oedenrode (Centrum) Dit gratis 
toegankelijke orgelconcert begint 
om 15.00 uur. 

De organist 
Marc Baumann is een van de drie 
hoofdorganisten van het bekende 
Silbermann zwaluwnestorgel in 
de kathedraal van Straatsburg. Hij 
speelde behalve in de VS, Canada 
en Japan, in bijna alle landen van 
Europa. Zijn eerste orgelconcert 
in Nederland wordt dit concert op 
18 november. Marc Baumann ge-
boren in 1963 te Straatsburg be-
gon na enkele jaren pianoles, zijn 

orgelstudie bij Marc Schaefer. Aan 
het Conservatorium van Straats-
burg studeerde hij orgel bij André 
Stricker, en hij studeerde klave-
cimbel en kamermuziek. Daarna 
volgde hij orgelstudies bij Michel 
Chapuis aan het Conservatorium 
in Besancon, en het Parijse con-
servatorium CAEMA. Marc Bau-
mann doceert muziek in het Cen-
tre Louis Braille de Strasbourg, en 
is directeur van de Bisschoppelijke 
Orgelschool en orgeladviseur voor 
de katholieke kerken rond Straat-
burg. Hij verdiepte zich uitgebreid 
in de orgelbouw. Dhr. Baumann 
geeft talloze orgelconcerten, solo 
of met orkest. Er werden cd-op-
names gemaakt van zijn concerten 
op Silbermannorgels in de kathe-
draal van Straatburg, in Ebersmun-

ster, en een opname van orgel met 
trompet.

Marc Baumann wordt in Duitsland 
vaak speciaal uitgenodigd om daar 
Franse orgelmuziek te spelen. Hij 
speelde behalve in de VS, Canada 
en Japan, in bijna alle landen van 
Europa. 
Dit concert is zijn eerste optreden 
in Nederland. Als organist in de El-
zas stelde hij voor ons een speciaal 
programma samen met muziek uit 
Frankrijk en Duitsland: met wer-
ken van Du Caurroy, Muffat, de 
Grigny, Buxtehude, Bach, Vogt en 
Boely. Voor meer informatie zie: 
www.cathedrale-strasbourg.fr/
organistes.aspx

Expositie Kinderatelier en tevens open dag bij 
Annie Thijssen-Dortmans
Zondag 11 november was er in 
het atelier van kunstenares Annie 
Dortmans een open dag en tevens 
een expositie van kinderen van de 
basisschool die bij Annie op het 
kinderatelier les krijgen. 

De expositie van “haar” kinderen 
had als thema KLEUR. “Kinderen 
inspireren mij vanwege hun ont-
vankelijk, onbevangenheid, en-
thousiasme, energie en altijd weer 
in voor iets nieuws”, aldus Annie. 

De opdracht van Annie was; zelf 
papier maken en kleuren maken, 

de verwondering wanneer 2 kleu-
ren zich mengen, bv geel en blauw 
geeft groen, niet  één groen maar  
héél véél verschillende tinten. Het 
was inderdaad te zien dat de kin-
deren goed naar haar geluisterd 
hadden, want het waren prachtige 
kleurrijke tekeningen geworden. 
Vanaf januari 2013 is er weer een 
nieuwe serie kinderatelier (basis-
school). Opgeven via 
anniedortmans@hotmail.com 

Roois muzikaal talent zet Mariëndael in vuur en vlam

Dat de hoeveelheid publiek soms 
lastig is in te schatten, bleek afge-
lopen zondag tijdens de voorstel-
ling ‘Lied’ van Jesje De Schepper. 
In de voorverkoop werden slechts 
dertig kaarten verkocht. Even voor 
aanvang van de  voorstelling, 
stond er echter een lange rij geïn-
teresseerden voor de deuren van 
Mariëndael. Velen kochten alsnog 
een kaartje bij de ingang. Ook op 
zaterdag was het erg druk bij Van 
der Aa’s en Zekhuis. Beide optre-
dens zetten Mariendael in vuur en 
vlam.

Mattie De Schepper stond het ge-
heel als een trotse moeder te be-
kijken. “Het is niet klassiek”, aldus 
Mattie De Schepper. “We hebben 
haar altijd alle ruimte gegeven… 
Nee, dat is niet zo:  Jesje wist zelf 
altijd al heel precies wat ze wilde. 
Ze kiest haar eigen richting.” Extra 
stoelen werden met spoed aan-
gedragen en zo zat uiteindelijk de 
theaterzaal vol. Als druppels op 
een snaar, zetten gitarist Kris Heij-
nen en bassist Bas Kisjes de eerste 
tonen in. Het eerste lied was hen 
gegund. Met een mooie, warme 

stem trof Jesje de Schepper het pu-
bliek recht in het hart. De muzikale 
entourage en de teksten schreef ze 
zelf. Jesje zong over liefde en over 
alledaagse dingen, maar dan met 
net een andere inslag. Dat maakte 
dat het publiek ademloos aan haar 
lippen hing.

“Ik heb haar een aantal jaren ge-
leden voor het eerst gezien tij-
dens de culturele dagen”, vertelde 
Martha School tijdens de pauze. 
“Toen trof mij haar stemgeluid en 
haar tekst. Zij kan dingen zeggen 
waar ikzelf nooit op zou komen.” 
Een echtpaar uit Den Dungen 
knikte instemmend. Via internet 
wisten zij van de voorstelling. Op 
de gok besloten ze te gaan kijken, 
en ze waren blij verrast. 

Ook Van der Aa’s en Zekhuis zorg-
den voor een onvergetelijk optre-
den. De zusjes Van der Aa zijn ge-
boren Rooienaren en beschikken 
over een werkelijk prachtige en 
krachtige stem. Door de jaren heen 
hebben ze de nodige ervaring op-
gedaan in de Nederlandse show-
bizz. Zo traden ze op als achter-
grondkoortje tijdens het Eurovisie 
Songfestival. Met hun eigen groep 
Van der Aa’s en Zekhuis trekken ze 
door de regio. De show staat bol 
van mooie nummers, geweldige 
muziek en de nodige humor.  
 

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Op donderdag 24 mei 2012 
wordt er op Mariëndael gestart met een kennismaking les:

Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
In deze periode van je leven verandert er veel en ontdek je veel. In jezelf, 
maar ook in de wereld om je heen.  Yoga kan je hierbij helpen.  Samen met 
leeftijdsgenoten leer je jezelf te ontspannen en te focussen op dat wat voor 
jou op dit moment belangrijk is. Dit kan b.v  zijn , school/studie, maar ook het 
maken van andere keuzes in je leven.
De kennismaking les is gratis, hierna volgt er nog een sessie van 4 lessen tot 
aan de zomervakantie. De prijs voor deze jongerensessie bedraagt 8,00 euro 
per les.
De lessen worden gegeven door Peggy Gerits, op de donderdagen 
van 18.15 tot 19.15 uur, de locatie is Cultureel centrum Mariëndael. 
Voor het aanmelden of informatie over de lessen kun je mailen of bellen naar: 

Tel: 0413-4 77 109  M: 06 - 52 21 36 52 E: info@de-bodhiboom.nl 
W: www.de-bodhiboom.nl

Jesje De Schepper 
Foto: Cor van Oorschot

De zussen Van der Aa zijn in Rooi geboren. 
Daarom zat er tevens een vaste schare fans in de zaal.
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Superspannend online spel voor groep 7 en 8

Wint Sint-Oedenrode Sirkelslag 
School?
Sirkelslag School daagt  basis-
schoolleerlingen uit Sint-Oeden-
rode uit voor een spannende wed-
strijd! Honderden klassen door 
heel Nederland spelen op 8 febru-
ari 2013 het spel Sirkelslag. De in-
schrijving voor dit spel is onlangs 
opengegaan.  Leerlingen spelen 
vanuit hun eigen klaslokaal, tij-
dens schooltijd, live tegen andere 
klassen in heel Nederland. Wint 
een school uit Sint-Oedenrode 
Sirkelslag School?

Sirkelslag School is een perfecte 
manier om uit te blazen en tege-
lijkertijd op een ontspannen ma-
nier met levensbeschouwing be-
zig te zijn. Presentator Klaas van 
Kruistum, o.a. bekend van tv-pro-
gramma Checkpoint, presenteert 
de wedstrijd. Deelnemers krijgen 

via het digibord opdrachten die ze 
meteen moeten uitvoeren. Deze 
spellen staan in het teken van de 
zeven werken van barmhartigheid: 
goeddoen dus. Op een praktische 
en leuke manier leren kinderen hoe 
ze goed kunnen zijn voor anderen. 

De antwoorden op de opdrach-
ten vul je direct digitaal in en je 
blijft op de hoogte van de actu-
ele tussenstanden. Zo ontstaat een  
cross-mediale competitie tussen 
honderden klassen in Nederland. 
Wordt jouw klas de winnaar?

Doe mee aan Sirkelslag School en 
meld jouw school aan via 
www.sirkelslag.nl/school. Sirkelslag 
School is een samenwerking tussen 
JOP, Jeugdorganisatie van de Pro-
testantse Kerk en Kwintessens. 

Grandioze RKK-lezing door Wim Daniëls 

Op uitnodiging van het Roois Kul-
tuur Kontakt kwam Wim Daniëls 
dinsdagavond 6 november naar 
Rooi om een grandioze avond te 
verzorgen in kasteel Henkenshage. 
Hij had Willemwiebe van der Molen 
meegebracht voor een schitterende 
muzikale omlijsting met zang en ac-
cordeonmuziek.

Wim Daniëls is schrijver van een 
groot aantal boeken, waaronder 
veel taalboeken en woordenboeken. 
Van zijn hand is ook het boek Tek-
sten redigeren (2011).Sinds dat jaar 
is hij ook staddichter van Helmond. 
Verder is Wim Daniëls columnist bij 
het radioprogramma Spijkers met 
Koppen (elke zaterdag van 12.00 
tot 14.00 uur, radio 2). Een deel van 
zijn radiocolumns is in maart 2012 
gebundeld in het boek Komkomma, 
waarin ook een tekst is opgenomen 
over het belang van de komma.
Willemwiebe begon op zijn 10e ac-
cordeon te spelen en kreeg les van 
Hans van Schuppen en Mark Söhn-
gen. Ook was hij regelmatig werk-

zaam in de Efteling bij de Efteling 
Muzikanten en speelt hij ook met 
het kwartet De Zilvervloot.
Iets over acht begon het literair-
muzikaal spektakel en meer dan 130 
mensen vulden de zaal en het bal-
kon. Het was tjokvol. Ze begonnen 
met zang en accordeonmuziek van 
Willemwiebe en daarna, via de lap-
topbeamer, nam Wim ons mee naar 
de wereld van woorden, namen en 
voorvallen in zijn geboortedorp Aar-
le-Rixtel. In de pauze was er gele-
genheid om zijn gesigneerde boeken 
te kopen.
Na de pauze ging het over zijn nieu-
we boek Mieters! In Mieters! staat 
de taal van de jaren vijftig centraal. 
Welke woorden, frasen en uitdruk-
kingen zijn in dit tijdperk toegevoegd 
aan onze collectieve woordenschat? 
En in welke historische context 
werden deze woorden geïntrodu-
ceerd? Geanimeerd beschreef hij 
deze woorden en tot slotte werd de 
avond muzikaal afgesloten met ac-
cordeonmuziek, zang en dans. Het 
was een mooie en vooral gezellige 

avond. Zondag 9 december is hij te 
zien in Gemert bij De Eendracht met 
het AR Theater.(om 14.30 uur) Info: 
www.wimdaniels.nl en 
www.willemwiebe.nl

Schrijver Wim Daniels (l) trok een volle zaal.
Foto: Cor van Oorschot

Themawandeling vanuit 
Damiaancentrum

Het maandelijkse 
Gesprek te Pas 
van het Damiaan-
centrum zal op 
zondag 18 no-
vember als thema 
hebben: omgaan 
met verlies. Moet 

je tegen je verlies kunnen? Wat is 
verschil en overeenkomst tussen 
het verlies van een wedstrijd, van 
spullen en van een dierbare? Deze 
en dergelijke vragen komen aan 
de orde in dit gesprek met wan-
deling. Belangstellenden melden 
zich op zondag 18 november om 
10.00 uur bij het Damiaancen-
trum, Schijndelseweg 46, 5491 TB 
Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” blij-
ven of wat verder in de omgeving 
voeren. De bijeenkomst begint 
om 10.00 uur en zal om ongeveer 
12.00 uur worden afgesloten. De 
opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-

leiding van het onderwerp. 

Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. Ook kunt u meedoen 
aan ons “koffieproject”: inzameling 
van koffie voor de voedselbank.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

Hoek no 2 nieuwe winkel Van Donzel Wooncenter

UDEN – Hoek no 2 is de naam 
van een nieuwe winkel in het 
pand van Van Donzel wooncenter 
op de hoek Kastanjeweg - Prior 
van Milstraat. Het is het oudste 
deel van het winkelcomplex van 
het 103-jarige familiebedrijf. De 
nieuwe generatie in de persoon 
van Pim van Donzel, bedacht er 
een geheel nieuw concept voor. 
In Hoek no 2 is alles te vinden 
om een huis gezellig te maken 

met sfeervolle spullen van onder 
andere Rivièra Maison, Lifestyle, 
Bastion Collection, zijde bloemen 
van Silk-ka en meer. Angelique 
van Uden wordt het gezicht van 
de nieuwe zaak die onderdeel is 
van Van Donzel Wooncenter.

Het ruikt er heerlijk naar geurkaar-
sen. De vloer bestaat uit geschuur-
de pakhuisplanken en de oude 
balken van de zolder zijn weer 

zichtbaar gemaakt. Overal han-
gen prachtige lampen en verspreid 
geven antieke kasten en grote ta-
fels de ruimte een huiselijke sfeer. 
Hoek no 2 heeft een eigen ingang 
aan de Prior van Milstraat, maar 
staat in een open verbinding met 
de meubelshowroom. Dinsdag-
avond werd de nieuwe winkel ge-
opend speciaal voor vaste klanten 
en genodigden. 

“Spannend”, zeggen Pim van 
Donzel en Angelique van Uden 
op maandagmiddag als de laatste 
werkzaamheden worden verricht. 
Pim: “Toen Lichtlijn een pand 
opschoof, kwam deze plek vrij. 
Het aangezicht van onze winkel 
op de meest zichtbare locatie. Ik 
wilde er niet weer alleen meubels 
in. Die hebben we immers al op 
8000 vierkante meter. In Uden is 
nog geen winkel met zoveel ac-
cessoires. Tegen de huidige markt 
in hebben we hiertoe besloten. De 
showroom is vernieuwd en ver-
bouwd gedurende de afgelopen 
drie jaar. Ook onze nieuwe ‘jong 
wonen’ formule Feelings loopt 
goed. Dit ontbrak er nog aan.” 
Angelique werkt al bijna tien jaar 
in de showroom als styliste. “Dit 
wordt nu mijn winkel. Ik heb er 
heel veel zin in. Natuurlijk kan ik 
gewoon doorgaan met klanten ad-
viseren en in deze winkel hebben 
we alles bij de hand wat aan een 
mooi interieur kan bijdragen.” 

Hoek no 2 heeft dezelfde winkel-
tijden als Van Donzel Wooncenter 
van maandag tot en met donder-
dag van 9.30 tot 17.00 uur, vrijdag 
koopavond en zaterdag tot 17 uur.

advertorial

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

NAJAARS
AANBIEDINGEN 

Buddha to Buddha

juwelier / horloger  •  markt, schijndel
www.tauschjuwelier.nl

zondag
25 maart open

van 12.00-17.00 uur

Grote collectie 
uit voorraad leverbaar
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

1a

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

Voor het compleet reiningen van uw auto

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

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

25

        

 

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

Leren vloeren en wanden- houten vloeren

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

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

www.ikar-keukens.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Gespecialiseerd in: 

Volkswagen, Audi en Seat

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

12

4

14

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

11

Bezoek ons op de Excellent 
wonen en leven beurs in het 
Beursgebouw te Eindhoven 
van 16 t/m 19 november.
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DUBBELE

EINDEJAARSACTIE ROOI 2000
Van 18 november (koopzondag) t/m 24 december:

DUBBELE 
SPAARPUNTEN
(met uitzondering van afgeprijsde artikelen en acties)

ROOI 2000 geeft 125.000 punten weg

De prijzen worden uitgereikt in de vorm van een ROOI2000 cadeaukaart. 

Op 4 januari 2013 is er een extra trekking! Dan geeft ROOI2000 
een hoofdprijs weg van 25000 punten. Dat is maar liefst 250 euro!!
De prijzen kunnen worden opgehaald bij Comfort Zones (Kofferen 4). Ophalen kan tot 31 januari 2013. Haalt u de prijs niet op tijd op? 
Dan vervalt het recht op het gewonnen aantal punten. 

Dus…..niet verder lopen, maar gewoon in Rooi kopen!!!

Naast de eindejaarsactie heeft ROOI2000 nog wat voor de trouwe 
spaarders in petto. In de periode van 18 november t/m 24 december 
worden wekelijks 10 willekeurige kaartnummers getrokken waar prij-
zen op vallen. Deze nummers worden vermeld in DeMooiRooiKrant en 
www.mooirooi.nl. De te winnen prijzen worden wekelijks verhoogd:

Trekking van 20/11 10x1000 punten (10 euro)
Trekking van 27/11 10x1500 punten (15 euro)
Trekking van 4/12 10x2000 punten (20 euro)
Trekking van 11/12 10x2500 punten (25 euro)
Trekking van 18/12 10x3000 punten (30 euro)

tot zondag!!!

Bij de vijvers van Park Kienehoef 
zijn op dit moment werkzaamheden 
gestart om de waterkwaliteit en het 
waterleven te verbeteren. Om het 
aarvederkruid te bestrijden worden 
ook graskarpers uitgezet.

Deze week worden de vijvers nog 
eenmalig uitgemaaid en geruimd. 
Delen van de oevers van het eiland 
in de zuidelijke vijver worden na-
tuurvriendelijker ingericht, waardoor 
oeverplanten zich beter kunnen ont-

wikkelen. Straks is het vooral van 
belang een juiste balans te vinden 
tussen de (onvermijdelijke) aangroei 
van aarvederkruid en de uit te zetten 
hoeveelheid graskarpers.
Om een compleet beeld te krijgen 
van de kwaliteit van het water en 
de visstand wordt op dinsdag 20 
november een onderzoek uitge-
voerd. In overleg met de plaatselijke 
visvereniging verricht Sportvisserij 
Nederland dit onderzoek. Er zal vis 
gevangen worden met een zoge-
naamde zegen (een groot net). Het 
wordt met behulp van een boot in 
een halve cirkel in het water uitge-
varen. Vervolgens wordt de zegen 
langzaam dichtgetrokken. De inge-
sloten vissen worden uit de zegen 
geschept. De vissen worden vanuit 

Tegen geweld in huiselijke kring kun je zelf iets doen, hoe moeilijk dat ook is.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Je zit met trillende handen aan de 
keukentafel omdat je partner bijna 
thuis komt. Of je probeert jezelf on-
zichtbaar te maken, zodat je ouders 
geen aanleiding hebben om wéér 
boos op je te worden. Meer dan 
45% van de Nederlandse bevolking 
is ooit slachtoffer geweest van ge-
weld in huiselijke kring. Veel men-
sen die hiermee te maken hebben, 
praten er liever niet over. Slachtof-
fers schamen zich, denken dat het 
hun schuld is of vinden dat het ge-
weld wel mee valt.
 
Plegers zijn vaak bang voor de ge-
volgen van hulp zoeken. Voor kinde-
ren is het nog moeilijker om erover 
te praten. Huiselijk geweld  is een 
van de meest voorkomende vormen 
van geweld in Nederland. Geweld 
in huiselijke kring is veel meer dan 
slaan en schelden. Vernedering, ver-

waarlozing, seksueel misbruik van je 
partner of kind, financiële uitbuiting 
en stalken zijn óók vormen van ge-
weld in huiselijk kring. Het is moeilijk 
om hulpverleners in je privéleven toe 
te laten als het thuis niet goed gaat. 

Veilig thuis
Iedereen verdient een veilig thuis. 
Kindermishandeling, ouderenmis-
handeling en huiselijk geweld stop-
pen nooit vanzelf. De mishandeling 
stopt pas als iemand de cirkel van 
geweld doorbreekt, als iemand in 
actie komt. 
De campagne “Voor een veilig 
thuis” biedt handvatten om zelf iets 
te doen, hoe moeilijk dat ook is. Op 
de website www.vooreenveiligthuis.
nl staat achtergrondinformatie, hoe 
je signalen kunt herkennen en bo-
venal hoe je zelf actie tegen huise-
lijk geweld kunt ondernemen. Want 

een veilig thuis, daar maak je je toch 
sterk voor? Het stopt nooit vanzelf!

Zet zelf de eerste stap
Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan 
helpen om geweld te laten stoppen. 
Maar jij neemt de eerste stap. Daar-
mee help je jezelf. En ook de ander. 
Bel daarvoor 
0900 -1262626 of kijk op 
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Als je belt, krijg je een hulpverlener 
aan de lijn die naar je verhaal luis-
tert. Hij of zij kan inschatten wat de 
beste aanpak is. Je krijgt meteen een 
persoonlijk advies. Soms is dit advies 
al voldoende om het probleem op te 
lossen. Maar het kan ook voorko-
men dat het Steunpunt je in contact 
brengt met andere hulpverleners. Bij 
acute dreiging is het belangrijk direct 
naar 112 te bellen. 

Werkzaamheden vijvers Park Kienehoef

Gitaarles!!!

een speciaal bad op soort beoor-
deeld, geteld, gemeten en gewogen. 
Bij het onderzoek staat het welzijn 
van de vis steeds voorop.

Op basis van die onderzoeksgege-

vens wordt nader advies uitgebracht 
over verbetering van de waterkwali-
teit, de soortsamenstelling en de uit 
te zetten hoeveelheid graskarpers. 
De graskarpers worden op het einde 
van de winter in de vijvers uitgezet.
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Elde College organiseert 21e DoeDag op 15 november

Op donderdag 15 november a.s. 
organiseert het Elde College in 
samenwerking met het Onder-
nemers Contact Schijndel en het 
Schijndels Netwerk voor Onder-
nemers wederom de jaarlijkse 
DoeDag. Dit is inmiddels al de 21e 
editie van het evenement. Als spe-
ciale prominenten komen de heer 
Eijkemans, wethouder van de Ge-
meente Schijndel (ochtend) en de 
burgemeester van Sint-Michiels-
gestel, de heer Pommer (middag), 
het Elde College bezoeken.

Op de DoeDag komen bijna 1000 
leerlingen uit groep 8 van 26 basis-
scholen uit Schijndel en omgeving 
kennismaken met een groot aantal 
bedrijven en de beroepsopleidin-
gen van het Elde College. De leer-
lingen oriënteren zich op beroepen 
en opleidingen in een van de cate-
gorieën Landbouw, Zorg & Welzijn 
of Techniek. 
 
BKRS crane systems b.v. uit Veg-
hel presenteert zich ook dit jaar 

weer met een leuk technisch spel 
te weten ‘vier op een rij’ Een be-
hendigheidsspel met op afstand 
bestuurbare takels waarbij de bal 
in een bepaalde ruimte moet ko-
men te liggen.

’s Avonds ook van harte welkom
De meeste kinderen zijn heel en-
thousiast over wat ze op deze 
dag mogen doen. ’s Avonds is de 
Doedag van 18.00 tot 20.00 uur 
gratis toegankelijk voor leerlingen 
en ouders. Deelnemende kinderen 
kunnen samen met hun ouders te-
rugkomen om hun werkstukken te 
bekijken. Ook kunnen zij dan de 
afdelingen bezoeken die zij in het 
dagprogramma hebben gemist.
 
Vanwege de verwachte drukte 
wordt aangeraden om het Elde 
College per fiets te bezoeken. Au-
tomobilisten kunnen de auto par-
keren bij sporthal De Dioscuren aan 
de Pastoor van Erpstraat. Dit om 
parkeeroverlast voor omwonenden 
tot een minimum te beperken.

Vertrouwd de winter door

Het was niet erg om even te moeten 
wachten, afgelopen zaterdag bij ga-
rage Markgraaff in Nijnsel. Er stond 
immers een heerlijk kopje soep en 
een broodje klaar. De ontvangst 
was meer dan welkom bij de gratis 
winterscan die garage Markgraaff 
samen met autoschadeherstelbe-
drijf Van Acht had georganiseerd. 

Dat er gewacht moest worden, na-
men de mensen voor lief. Ze aten 
wat, liepen ondertussen door de 
grote showroom of kletsten wat 
met een andere autobezitter. In de 
werkplaats werd keihard gewerkt 

en geanalyseerd, zodat de wachttijd 
enigszins beperkt bleef. De jaarlijkse 
wintercheck bij garage Markgraaff 
trekt traditiegetrouw veel bezoekers. 
Ook ditmaal kwamen ongeveer hon-
derd mensen langs om hun auto na 
te laten kijken. Monteurs checkten 
de remmen, de vloeistof, de accu, 
de banden, de verwarming en nog 
veel meer. Van Van Acht autoschade 
was iemand aanwezig om advies te 
geven over schade. Zo werden de 
bezoekers op hun wenken bediend 
en werden tientallen auto’s weer 
winterklaar gemaakt. Laat de vorst 
en de sneeuw maar komen!

Medewerker Martijn checkt de auto van een vaste klant

in ons jubileumweekend op 17 en 18 november organiseren wij een gezellige braderie/kofferbak verkoop, 
waarbij niet alleen particulieren hun spullen aanbieden, maar ook veel van onze leveranciers zullen op 
deze dagen aanwezig zijn om u alles op campergebied te laten ontdekken.  Natuurlijk kunt u deze dagen 
ook genieten van een heerlijke versnapering.

Zaterdag 17 en zondag 18 november wordt de showroom omgebouwd tot braderie/kofferbakverkoop 
waarbij nieuwe en gebruikte camper- en campingartikelen worden aangeboden en leveranciers aanwezig 
zullen zijn op het gebied van:

www.hippieskinderkleding.nl

Baby - kinder - tienermode

opruiming
30%
 tot 50%

uitgezonderd basiscollectie, 
positiemode en King Louie

Angelique 
Venrooy

Linnebin strijkservice neemt voor u 
de lasten uit handen en strijkt voor u! 
1 Wasmand*: 20 euro
Strijkabbonement:
60 euro per maand 
voor iedere week 1 wasmand*! 
* circa 40 liter

VOOR MEER INFO 
EN LOSSE STUKS

PRIJSLIJST BEL 
NAAR:

0622075679

Streepenstraat 29 Sint Oedenrode        MA-ZA 10.00-12.00 uur

Linnebin strijkservice
!nieuw in Sint Oedenrode!

Te druk..geen tijd..geen zin..te zwaar?

Ophalen en afleveren 
binnen Sint Oedenrode 
gratis!
Kerkdorpen a 1 euro.
Betaling a contant.
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Kampioen worden zit in kleine 
details

Maar liefst zo'n driehonderd vo-
gels in alle soorten en maten 
hadden de leden van de Rooyse 
Vogelvreugd bij elkaar gebracht 
voor hun jaarlijkse expositie. De 
keurmeesters van de Nederland-
se Bond van Vogelliefhebbers 
(NBVV) hadden verschillende vo-
gels als kampioenen aangewezen. 
De bezoeker van de tentoonstel-
ling waande zich, wat het getjilp 
betrof, dan ook eerder in een heus 
bos dan in het clubgebouw aan de 
Zwembadweg. Ook de bladeren 
onder de tentoonstellingskooien 
droegen zeker aan die sfeer bij. De 
temperatuur was echter een stuk 
aangenamer dan die in een bos op 
de tweede zaterdag van november.

Voor een leek is het moeilijk om te 
zien waarom nu juist de ene kana-
rie een kampioen is en de andere 

niet. Als Alphons van Boxmeer 
op de minieme verschillen duidt 
wordt het duidelijker. Een gele ka-
narie is geel, maar een gele kana-
rie die kampioen wordt is door en 
door geel. “Kijk bij deze kanarie 
zijn de uiteinden van zijn vleugels 
een klein beetje witter, dan bij de 
kampioen die er naast zit. Ook de 
houding en het formaat van een 
kampioen zijn net wat anders dan 
van die andere vogels”, vertelt Van 
Boxmeer.

Honderd procent scoren lukt nooit
Zelf heeft Alphons een driekleur 
papegaaiamedine meegebracht. 
Zijn vogel heeft 93 punten gekre-
gen van de keurmeesters van de 
NBVV. “Theoretisch kan een vogel 
honderd punten krijgen, maar ik 
heb nog nooit gezien dat er meer 
dan 93 punten zijn gegeven”, zegt 

de vogelliefhebber die al verschil-
lende keren Nederlands kampioen 
werd.

Tijd is belangrijker dan geld
Wie zelf vogels wil gaan houden 
hoeft daar niet veel geld voor te 
hebben. Vanaf zo'n tien euro zijn 
er al vogels te koop. Ook een vo-
lière hoeft niet al te veel ruimte in 
beslag te nemen. Als een kanarie 
een vlucht van een meter heeft 
is dat net genoeg, maar een hoe 
meer ruimte des te beter is dat na-
tuurlijk. Ook de kosten voor voe-
der vallen wel mee. Een kilo vo-
gelzaad kost ongeveer een euro. 
Afhankelijk van het soort vogel 
moet je rekening houden met vijf 
tot vijftien gram voeder per dag. 
Wel moet je tijd hebben om de 
vogels te verzorgen en de volière 
schoon te maken.

Alphons van Boxmeer wijst trots naar zijn prijswinnaar

vogelsport handboogschieten

Schutters Ontspanning weer 
actief bezig
Dinsdagmiddag is bij de vetera-
nen afdeling van Ontspanning 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Deze wedstrijd gaat over 25 
pijlen op een 60 cm blazoen op 18 
meter. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met 222 punten. Verdere 
uitslag  Jan van Erp 219, Jan van 
Bergen 209, Leo van Breugel 201, 
Ron Spijker 198, Jan Gordijn 183, 
Piet van Kemenade 181, Albert 
van Ofwegen 171 en Ad Hasten-
berg 133. 

Dinsdagavond is de 7e ronde van 
de indoorcompetitie geschoten. 
Ontspanning thuis en behaalde de 
2e plaats deze avond. De scores 
waren: John van Mulukom 237, 
William Huyberts 264, Jan van 
Bergen 268 en Mart Verhoeven 
244. Ontspanning 2 schoot uit bij 
Concordia. De scores waren: Al-
bert van Ofwegen 216, Piet van 
den Berg 272 en Jos van den Berg 
156.
Vrijdagavond hebben de senioren 
de 8e ZONA geschoten. Dag-

winnaar was Jan van Bergen met 
een score van 226 en 12 keer ‘n 
9 (ZONA). Verdere uitslag: Mart 
Verhoeven 205 (12), William Huy-
berts 217 (11), Marjelein Verhoe-
ven-van de Staak 201 (8), Antoon 
Vervoort 207(6), John van Mulu-
kom 205 (6), Beppie van Bergen 
201 (6), Will Kivits 215 (6), Jan 
Gordijn 178 (5), Jos van der Veer 
200 (5), Ron Spijker 177 (2) en 
Frans van de Braak 184 (2). 
De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdagavond de 7e indoor 
competitiewedstrijd geschoten. De 
uitslagen waren: Sjef van den Berg 
296, Piet van den Berg 275, Floris 
Mesu 223, Dione Mesu 254, Mar-
tijn de Kok 252 (PR), Dani Hobbe-
len 134, Remco Boleij 140, Daan 
Martens 190 en Lotte Steijaert 
188.
Dinsdagmiddag schieten de vete-
ranen een reguliere wedstrijd.
Op dinsdagavond is het vrij trainen 
(als er geen wedstrijden zijn) en op 
woensdagavond traint de jeugd.

Team 3 onverwacht onderuit tegen nummer laatst

Attaque 1 verslaat de koploper

tafeltennis

De voorlaatste thuiswedstrijd van 
dit kalenderjaar had nog twee 
grote verrassingen in petto. Atta-
que 1 won vrijdag met onverwacht 
gemak van koploper Elshout. Het 
derde team ging op hetzelfde 
moment ten onder tegen hekken-
sluiter Herwaarden uit Veghel. 
Attaque 2 won, zoals verwacht, 
eenvoudig van de Kruiskamp.

In de strijd om het kampioenschap 
zal het niet meer baten, maar mo-
reel gezien deed Attaque 1 vrijdag-
avond prima zaken. Tegen Elshout, 
dat op sommige momenten vooral 
tegen zichzelf vocht, was Attaques 
vlaggenschip uiterst effectief. De 
thuisploeg liep moeiteloos uit naar 
4-1, en was uiteindelijk met 7-3 te 
sterk voor de gedoodverfd kam-
pioen. Vooral Dirk Kastelijn, die in 
Elshout nog drie keer verloor, was 
met zijn twee winstpartijen opmer-
kelijk goed in vorm.

Attaque 2 was, mede geholpen 
door de ‘oudjes’ Frank van der 
Zanden en Burt van Geffen, veel te 
sterk voor de Kruiskamp uit ‘s-Her-
togenbosch. De hekkensluiter, met 
oud-Attaquer Edwin Klaver in de 
gelederen, moest lijdzaam toezien 
hoe Attaque weer uit de degrada-
tiezorgen kwam waar het twee we-
ken geleden zo plotseling in terecht 
was gekomen. De 9-1-zege was 
allerminst geflatteerd. Zonder al te 
grote uitglijders is het tweede team 
nu behouden voor de derde klasse.

Het jeugdige Attaque 3, dat twee 
weken geleden nog zo knap de 
koppositie in de zesde klasse had 

opgeëist, kreeg deze week het dek-
sel op de neus in de thuiswedstrijd 
tegen Herwaarden uit Veghel. De 
jonge ploeg was geen schim van 
het team dat eerder dit seizoen in 
Veghel nog met 8-2 won. In een 
ontmoeting die bol stond van de 
frustratie, en waarin Attaque in de 
beslissende game niet altijd even 
gelukkig was, werd het uiteindelijk 
‘maar’ 7-3 voor de hekkensluiters.

Uitslagen 9 november
Attaque 1 – Elshout   7-3
Attaque 2 – Kruiskamp  9-1
Attaque 3 – Herwaarden  3-7
Programma 16 november
Attaque 1 – LUTO
Attaque 2 – Return Oss
Attaque 3 – Kruiskamp

DAI-IPPO BEDANKT ALLE SPONSORS VAN HET KLOMPENTOERNOOI

Autoschade Van Acht, Bouwbedrijf van Zon, De Bever,  De Leyer, Digitotaal, Emvo techniek, 
Van Engeland Groothandel Gereedschappen, Esprit Groep, Marc Reijnen, Gebr. van Stiphout, Hellings machinebouw, 

Jan Habraken Aluminium en glaswerken, Lambert autoschade, Lo-A-Njoe autoschade, Je�rey, Marcel Vos, 
Masta aanhangwagens, Meulengraaf beton, MK2, Packhuis 't, QooQ Studio, Rabobank, Toba, Trido IT-group, 
Van Kaathovengroep, Van Uden Caravan Techniek, Wire Furniture (Rene Evers), Laarhoven port equipment

Wand- dakisolatie? 
 

DE KLUSSENIER  
DOET HET! 

Betaal 6% btw op                         
isolatiewerk                                                  

vraag naar de voorwaarden.  

Ook voor al uw tex- en 
schilderwerk 

  

 

Bas van Zon 
Mercuriusstraat 21 

5694 TA Son en Breugel 
Tel: 0499 - 47 69 66            

Mobiel: 06 - 18 16 14 47  
b.vanzon@klussenier.nl 

www.klussenier.nl 

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

KORTING OP eIwITdIËTeN
wanneer u start met één van onze eiwitdiëten, dan 
krijgt u tot e35,- korting op een Vacustep kuur (20x)

d-line eiwitdieet 
met zeer uitgebreide keuze aan maaltijden (e35,- korting)
Shakedieet 
2 x per dag een shake 
en ’s avonds warm eten (e25,- korting)
eiwitdieet 
met normaal eten: 6 eetmomenten per dag (e15,- korting)

Bel of maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.
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Wilt u ook onbezorgd een feest of 
evenement organiseren?

Voor uw complete feest !  
Ons uitgebreide aanbod:

 ·         Meubilair   ·         Linnen
 ·         Verwarming   ·         Tapinstallaties
 ·         Tenten   ·         Overkappingen
 ·         Vlondervloer  ·         Toiletvoorzieningen
 ·         Koeling   ·         Ko�  e automaten
 ·         Serviesgoed / Bestek  ·         Glaswerk
 ·         Verlichting / Verlengkabels ·         Diversen
 ·         Ijsklontjes
 

Natuurlijk kunnen wij ook alle dranken leveren.
Onaangebroken verpakkingen nemen wij desgewenst mee retour.

Kijk voor ons complete aanbod op onze website www.kapteijnspartyverhuur.nl

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende o� erte aanvraag plaatsen,
dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0413-840298 Gsm: 06-23999953
E-mail: info@kapteijnspartyverhuur.nl

www.kapteijnspartyverhuur.nl
Sint-Oedenrode

verhuur 

apteijns 

arty CV ‘t Skrothupke en Café Oud Rooy
houden op zaterdag 17 november

“Gewoon wir unne gezellige aovend”

Met medewerking van diverse artiesten

Waaronder: 

De Zingende Marktkoopman 
De Zingende Barkeeper
diverse andere artiesten 

en unne geweldige uitsmijter

Aanvang: 20.30 uur

Entree: Gratis
 

Oud Rooy op de Mert: Altijd gezellig zegge ze

Markt 13  5492 AA Sint Oedenrode www.oudrooy.nl

Dewy Lo-A-Njoe heeft er 4 op een rijjudo

Zondag 11 november stond in het teken van 
de judokampioenschappen van het district 
Zuid Nederland voor de categorie -8, -10 en 
-12 jaar.

Velen van jullie kennen het gezelschapsspel “4 
op een rij”. Een mooi spel voor de lange win-
teravonden. Krijg je 4 schijven van jouw kleur 
op een rij - zonder onderbreking van een kleur 
van de tegenstander - dan heb je gewonnen. 
4 Op een rij was ook de wens van Dewy om 
dit te bewerkstelligen. Een paar van haar te-
genstanders werden deze week tijdens de trai-
ning nog eens besproken en hierop werd een 
tactiek uitgezet. Helaas voor de tegenstanders 
hebben we met Dewy te maken met een ju-
doka die weet waar ze mee bezig is. Alle tac-
tische tips werden goed opgevolgd. Het eind-
resultaat was inderdaad zo dat ze voor de 4e 
keer op rij Zuid-Nederlands kampioen werd. 
Een geweldige prestatie van Dewy. Coach 
Cor van der Heijden was natuurlijk blij voor 
Dewy. Maar hij moest ook toegeven dat zijn 
uitbundigheid niet direct zichtbaar was omdat 
je er “gewoon” van uit gaat dat ze kampioen 
wordt. Aan de top komen is één maar aan de 
top blijven is vele malen moeilijker. Alle tegen-

standers van Dewy worden vooraf ingefluis-
terd hoe haar te bestrijden. Velen maken dan 
de fout dat ze hun judoka met een opdracht 
de mat op sturen die ze niet kunnen uitvoeren 
omdat op het judogedrag van Dewy gewoon 
geen maat staat. Zij weet “gewoon” altijd een 
passende oplossing te geven. Op tijd weg-
draaien, een worp rechts, een worp links, een 
houdgreep aanzetten en tijdens het spel wis-
selen van houdgreep. Al deze facetten van het 
judospel weet zij steeds feilloos in te zetten en 
dat maakt haar nu al een groot kampioen. Dus 
Dewy nogmaals proficiat.

Ook voor Rick van Aarle was het een mooie 
dag. Had hij in de 1e ronde een vrijloting 
daarna ging het goed met hem. Rick is nog 
niet zo ervaren maar met wilskracht kom je 
ook een eind. In de finale kwam hij zelfs met 
een wazari achter. Zijn tegenstander maakte 
een aanval die niet echt sterk was.  Rick zette 
een blok en nam zijn tegenstander over met 
zo’n geweldige spetter dat de sporthal op zijn 
fundering stond te trillen. Fantastisch, maar dit 
moet geen toevalstreffer zijn en Rick moet de 
komende maanden aantonen dat hij echt als 
topper zijn mannetje kan staan.
Ook Noa Hooi, een sterke meid die bij Dai 
Ippo traint, liet van zich spreken. Ook zij wist 
met overtuiging een 1e plaats te behalen. Het 
leek net of Noa haar tegenstanders geen pijn 
wil doen. Maar o wee als een tegenstander 
niet naar de grond gaat! Dan zet zij haar turbo 
aan en is er voor de tegenstander geen hou-
den meer aan. Toch blijft Noa de controle hou-
den en dat siert haar judospel.

Op zaterdag werden de Nederlandse kampi-
oenschappen gehouden voor het G-judo. Ook 
hier wist een van de judoka’s die bij Dai Ippo 
traint hoge ogen te gooien. Shurensley Lopez 
wist in de categorie senioren -66 kg alle 6 par-
tijen met ippon te winnen en werd dus over-
duidelijk Nederlands kampioen. Een geweldige 
prestatie van Shurensley die zijn trainingen 
maakt in de reguliere groep. De prijzen wer-
den uit gereikt door Olympisch medaillewin-
nares Deborah Gravenstein.         

Dewy en Rick samen op de foto Nederlands Kampioen heren senioren  -66 kg G-judo  Shurensley Lopez. 
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Jong en oud ontmoet elkaar door 
voetbal

voetbal

BrabantZorg Odendael staat 
midden in de maatschappij en is  
onderdeel van de lokale samen-
leving. Odendael zoekt actief sa-
menwerking met verenigingen en 
instellingen in de directe omge-
ving. Dit versterkt de krachten en 
samenhang in de wijk. Een mooi 
voorbeeld is de samenwerking 
met Voetbalvereniging Rhode, de 
directe buren.

Oudere mensen worden blij als ze 
jeugd ontmoeten en jeugd kan veel 
leren van de generatie die onze 

samenleving heeft opgebouwd. 
Odendael heeft de samenwerking 
opgezocht met de mini F-pupillen 
van RKSV Rhode en sponsort de 
shirtjes van deze jonge voetballers. 
Deze samenwerking is voor Oden-
dael zeer waardevol. De onder-
steuning komt niet alleen tot uiting 
op het shirt, maar het is een mooie 
en sportieve vorm om jong en oud 
met elkaar in contact te brengen. 
De bewoners en medewerkers 
van Odendael gaan tijdens de 
wedstrijden de mini  F-pupillen 
met enthousiasme aanmoedigen. 

Daarnaast zijn de spelers van het 
team van harte welkom bij Oden-
dael om een spel te komen spelen, 
een frietje te eten en te vertellen 
hoe de wedstrijd/training is verlo-
pen. Op die manier maken ze op 
een leuke manier kennis met el-
kaars wereld. Bij de opening van 
de Lavendel hebben de voetbal-
lers kennisgemaakt met een deel 
van de bewoners van Odendael 
en werd met trots het nieuwe shirt 
geshowd. Odendael wenst de mini 
F-pupillen een sportief en succes-
vol seizoen toe! Zet ‘m op!

Open Rooise Crosscompetitie 
2012-2013

hardlopen

Zondag 25 november, gaat al-
weer de 3e wedstrijd van de Open 
Rooise Crosscompetitie in park de 
Kienehoef aan de Zwembadweg 
in Sint-Oedenrode van start. Deze 
competitie, georganiseerd door 
SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van 
Fortuna`67. 

Een mooie manier om je condi-
tie op pijl te houden en mogelijk 
uit te bouwen. De belangstel-
ling van jeugd en volwassenen is 
nog steeds groeiende, getuige de 
deelname aan de 1e en 2e wed-
strijd in september en oktober. Dit 
loopevenement staat open voor de 
zeer jeugdigen en de wat oudere 
jeugd, die in verschillende cate-
gorieën zijn ingedeeld.  Ook voor 
de volwassenen is de keuze in af-
stand afgestemd op verschillende 
niveaus en capaciteit en daarom 
geen reden om ook niet eens mee 
te doen. De laatste 2 wedstrijden 
van de Crosscompetitie zijn in ja-
nuari en februari, telkens op de 4e 
zondag. De eerste wedstrijd vindt 
op 23 september plaats, 

De overige data voor dit seizoen zijn:
Afstanden: 
Junioren, geboren tussen 1994 en 
2001, lopen 1800 mtr in verschil-
lende categorieën.
Pupillen, geboren na 2001, lopen 
900 mtr eveneens in verschillende 
categorieën 
Start voor de jeugd is om 10.30 
uur. De volwassenen starten om 
11.00 uur, over een afstand van 
4,8 km of 8.0 km. Inschrijven tot 
uiterlijk 15 minuten voor aanvang 
van de wedstrijden.

Inschrijfgelden: t/m 16 jaar € 1,00 
per keer of € 4,00 voor de gehele 
cyclus. Leden van Fortuna t/m 16 
jaar betalen € 1,00 per keer of 
€ 3,00 voor de hele cyclus. Vanaf 
17 jaar € 1,50 per keer of € 6,00 
voor de gehele cyclus.
Klassement: Pupillen en junioren 
over 3 beste prestaties. Senioren, 
4,8 km en 8,0 km over de 4 beste 
prestaties
4,8 km: Indeling in 2 categorieën 
te weten mannen en vrouwen;
8 km: Indeling diverse categorieën, 
minimaal 5 deelnemers per categorie. 
   

biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In ronde 9 werd er goed gescoord 
door Kofferen (88), Gin Keus, Dorps-
herberg en Oud Rooi 82 punten. 
Korte partijen: Maarten Gruyters 
(Boskant) 44 car. in 9 beurten (moy. 
4,88), Dries van der Vegt (Oud Rooi) 
24 car. in 9 beurten (moy. 2,66), 
Theo Groenendijk (Jachtrust) 20 car. 
in 9 beurten (moy. 2,22), Jan van 
Yzendoorn (D’n Toel) 22 car. in 11 
beurten (moy. 2), Erik Kluijtmans (’t 
Pumpke) 30 car. in 12 beurten (moy. 
2,5), Wim Hulsen (Kofferen) 24 car. 
12 beurten (moy. 2), Co van der Vel-
den (Kofferen) 44 car. in 13 beurten 
(moy. 3,38), Nick Derks (Oud Rooi) 
34 car. in 14 beurten (moy. 2,42) en 
Noud Klerkx (Boskant) 20 car. in 14 
beurten (moy. 1,42).

Uitslagen: ’t Straotje – Jachtrust 62-
78, B.C. Eerschot – Gin Keus 52-82, 

Kofferen – ’t Pumpke 88-52, D’n 
Toel – Boskant 62-78, Wapen van 
Eerschot – St.Joris 73-67, Wellie 
Winne Welles – Dorpsherberg 58-
82, Beurs – Oud Rooi 52-82.

Stand: 1 Oud Rooi 705, 2 Kofferen 
666, 3 Beurs 658, 4 St.Joris 653, 5 
Wellie Winne Welles 652, 6 Boskant 
641, 7 Wapen van Eerschot 640, 8 
Gin Keus 635 , 9 D’n Toel 631, 10 
Jachtrust 624, 11 B.C. Eerschot 601, 
12 ’t Straotje 593, 13 ’t Pumpke 
540, 14 Dorpsherberg 519.

Progamma:
di. 13 nov. Dorpsherberg – ’t Strao-
tje, St.Joris – Wellie Winne Welles, 
Oud Rooi – Wapen van Eerschot.
do. 15 nov. Jachtrust – Boskant, Gin 
Keus – D’n Toel, ’t Pumpke – B.C. 
Eerschot, Beurs - Kofferen  

  

Ollandse biljartkampioenschappen 2012 

 
   

mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.
 

 
Autobedrijf van Driel B.V.    Wouters Boomkwekerij.  Van Gils Rashondenkennel 
Garagebedrijf Markgraaff B.V   Autobedrijf Martien van Erp   Romettec Plaat-lassen-constructiewerk 
Willink Creatief      Broos van  Hoof Gevelreinigjng  Stratenmakersbedr. Johnny van Oorschot  
Stalen Engeneering    Broos van Hoof Betonboringen   Van Deursen Diervoeders 
Henk van Rooij VOF Hak- en boorbedrijf  Smetsers Houthandel / Speeltoestellen Partyverhuur Joost Kapteijns  
Van Oirschot-v.d. Rijdt Timmerwerken  Bakkerij Bekkers   Van Uden Caravantechniek 
A. S. Service Arjan Saris CV installaties  Van Duppen Geluid   Restaurant Kreta 
Stucadoorsbedrijf Voets – van Hemmen  Stukadoorsbedijf Mettler  Cor Het fruitboerke  
Stukadoorwerk M.v.d. Sande   Veldt’s Pannnenkoeken  Stucadoorsbedrijf Horst  
Berry Markus Schilderwerken   Stucadoorsbedrijf Gebr. v.d. Loo  Mari Heesakkers Schildersbedrijf  
Hennie Verhoeven Stukadoorwerken  Kluijtmans Keurslager  Van Griensven Voegersbedrijf 
Kapsalon Janneke    Woonboetiek Cor Smits  Frans Peijnenburg Koper en zinkwerken 
De Kaaskeizer    Drankenhandel van Boxmeer  Van Liempd Afbouw   
Design Outlet Design4ever   M. van Rooij Electrotechniek  Jo Timmermans, Haardhout 
FES Climate Controle   Foolen Worstenbrood   Leenderts Glaszettersbedrijf – Glashandel  
Tankstation Bongers    Leo Markus Service Bouw  Latijnhouwers Schilderwerken 
Leenderts Bouwservice   Lean Schoonmaakbedrijf   Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar 
Administratiekantoor W Huijberts                  Markus Bouw- en metselbedrijf  Twan Brinkman Hoveniersbedrijf 
Roijakkers Grondwerken   Dakdekkersbedrijf F. van Wershoven Rien v.d. Spank Transport & dochter 
MooiRooi.nl    Rob van Schijndel CV-Loodgieter  Van de Craen Zonwering  
Kombi Bouwmatrialen    Houtbewerking A. v.d. Heijden  Caf -cafetaria-zaal De Dorpsherberg 
Amadea Hairstyling    Caf -Biljart ’t Pumpke  Dennis en Rien van Osch 
Brasserie De Beleving   Minicamping “de Geelders”  Caf -biljart ’t Straotje   
Rima Groepsvervoer    Caf  van Ouds   Caf -biljart d’n Toel 
Tapperij & Eeterij d’n Dommel   Cafetaria D’n Inloop   Cafetaria De Mert  
Drukkerij Henk Thomassen   Maarten van Hoof Zachtfruit-Asperges Voets Timmer- en renovatiewerk 
Meijs Meubelen  v.o.f.   Harrie Toelen.  
 
 
 
 
 

	  

Rhode 10 in het nieuw

Na een jaar wachten heeft Rhode 10 nu eindelijk haar zo gewilde trainingspakken binnen. Afgelopen zondag konden de spelers 
voor het eerst de pakken aantrekken en daar waren ze bijzonder blij mee. Deze trainingspakken zijn vooral erg speciaal voor 
Rhode 10, omdat ze deze zelf als team hebben uitgezocht, ontworpen en geregeld. Rhode 10 is een vriendenteam, altijd gemo-
tiveerd om voor de overwinning te gaan. Ze zijn hun sponsoren, Boxsons Lease en café ’t Pumpke erg dankbaar voor de steun.

Ollandse Biljartkampioenschappen
Afgelopen maandag zijn de laatste 
vijf wedstrijden uit de eerste ronde 
gespeeld. 

De hoogste series werden gemaakt 
door Cees Bouter (10); Ad v.d. Bergh 
en Frans van Esch  (8); John Hage-
laars en Peter Markus (5). Cees Bou-
ter maakte als enige zijn partij tegen 
Rien v.d. Spank uit in 19 beurten met 
een moyenne van 2.74. Ondanks 
zijn 3 behaalde wedstrijdpunten wist 
Rien zich te plaatsen voor de tweede 
ronde. De overige spelers hadden de 
maximaal toegestane beurten nodig. 
De ranglijst, na 122 gespeelde wed-
strijden, is opgemaakt. Voor som-
mige spelers komt de rechtstreekse 
overgang naar de tweede ronde als 
een verrassing. Voor de definitief niet 
geplaatste spelers is er een troost; 
volgend jaar zijn er nieuwe kansen. 
De wedstrijdleiding doet een oproep 
aan alle spelers en andere belang-
stellenden om de resterende speel-
avonden te bezoeken. De geplaatste 
spelers zullen ongetwijfeld het beste 
van hun spel laten zien. Uw aanwe-
zigheid en aanmoedigingen worden 
door hen op prijs gesteld. De speel-
avonden van de tweede ronde staan 
gepland op maandag 19 november 
(B-klasse), vrijdag 23 november (A-

klasse) en maandag 26 november 
( C-klasse). Naast de uitslagen van 
de gespeelde wedstrijden treft u het 
overzicht aan van de geplaatste spe-
lers voor de tweede ronde.

Uitslagen D’n Toel:
Rien Kastelijn 8 – William Voets 5; 
Bart van Esch 9 – Jo Timmermans 7.
Uitslagen De Dorpsherberg:
Rien v.d. Spank 3 – Cees Bouter 10; 
John Hagelaars 8 – Ad v.d. Bergh 8; 
Frans van Esch 6 – Peter Markus 8.

Geplaatst tweede ronde klasse A.
Henk v.d. Bergh; Johnny van Oor-
schot; Albert van Driel; Antoon Ver-
santvoort; Rien v.d. Spank; Michael 
Toelen.
Geplaatst tweede ronde klasse B.
Renee Wisse; Joost Hungerink; Jan 
Verhagen; Ton van Alphen; Bert v.d. 
Groenendaal; Bert van Kessel; Eric 
Bekkers; Gerard Eijkemans; Rien v.d. 
Oever; Jan Sanders; Dorien Jans en 
Arie Markus.
Geplaatst tweede ronde klasse C.
Dorita Bekkers; Jo Timmermans; Bas 
v.d. Tillaart; Martin Huyberts; Hans 
Geerts; Jan de Jong; Jos Essens; 
Gonny v.d. Pasch; Marion v.d. Put-
ten; Bart van Esch; Bart v.d. Bergh en 
Maarten van Hoof.
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Openingstijden: 
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur 

Schijndelseweg 17a, St. Oedenrode
(achter tankstation Esso)
Telefoon 0413 420 458

Vestigingen:
• Vught 073 684 11 02 
• ’s-Hertogenbosch 073 623 86 34
• Wijchen 024 645 39 30
• Erp 0413 211 817
• Geffen 073 532 36 92

APK
       BENZINE
 24,95 All-in

DIESEL 
 34,95 All-in

NU
Kleine 

beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All-in

Grote 
beurt

NU 199,95
All-in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
199,95 all in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

Winterbandendag
zaterdag 17 november
Winterbandendag

alleen vestiging
 St Oedenrode 

Laat uw auto gratis controleren op de 
meest vitale punten zoals:
remmen, banden, accu en verlichting. 
Want voorkomen is beter dan genezen!
 Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en 
arbeidsloon, excl. eventueel bij te vullen 
vloeistoffen en millieuheffi ng.

Gratis
winter-
inspectie

Winterbandenaanbieding

50%
korting

op winter- 

bandenwissel

4 banden op velg wisselen 
normaal  20,-
alleen op zaterdag 
17 november

10,-
4 losse banden wisselen 
normaal  60,-
alleen op zaterdag 
17 november

30,-

Deze dag wordt er niet op planning gewerkt. 
U kunt niet reserveren.

van 10.00-16.00 uur

www.merkservice.nl  -  E-mail info@merkservice.nl

175/46R14 Vredestein 175/65TR14TL82T Vred Snowtrac 3E  74.95

175/65R14 Milestone 175/65TR14TL82T Milefull winter  64.95

185/65R15 Continental 185/65TR15TL88T CO TS 850  92.50

185/65R15 Vredestein 185/65TR15TL88T Vred Snowtrac 3  84.95

185/65R15 Meteor 185/65TR15TL88T Meteor Winter IS21  72.50

195/65R15 Continental 195/65TR15TL91T CO TS 850  89.95

195/65R15 Vredestein 195/65TR15TL91T Vred Snowtrac 3  79.95

195/65R15 Master-steel 195/65TR15TL91T ML Winter + IS-W  69.95

205/55R16 Michelin 205/55HR16TL91H MI Alpin A4 GRNX  134.95

205/55R16 Vredestein 205/55HR16TL91H Vred Snowtrac 3  114.95

205/55R16 Viking 205/65HR16TL91H Vik Snowtech 2  104.96

Prijzen All-in per stuk, dus incl. BTW, de/montage en balanceren.
 
Ook winterbanden/wielen opslag is mogelijk. Kosten   50,- voor één jaar. 
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Jubilarissen KV 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

Vorige week dinsdag zijn tijdens 
de ledenvergadering van korfbal-
vereniging Boskant enkele jubila-
rissen in het zonnetje gezet.

Links op de foto staat Suze van de 
Zanden. Zij is alweer vijftien jaar lid. 
Net als Fien van Liempd, die naast 
haar staat. Tonny van Hastenberg, 25 
jaar lid, kon helaas niet aanwezig zijn. 

Spannende eerste wedstrijd binnen-
competitie eindigt in gelijkspel

Zondag had Concordia/Boskant 
een speelster van de wedstrijd, 
Pleun van Acht.  Pleun mocht als 
eerste een doorloopbal nemen en 
wist deze te scoren. Super knap 
gedaan Pleun! Daarna heeft ze 
de spannende wedstrijd vanaf de 
bank meegekeken. 

De eerste 5 minuten werd er door 
beide ploegen niet gescoord. Con-
cordia/Boskant wist als eerste de 
korf te vinden en 1-0 op het score-
bord te zetten. In dezelfde minuut 
scoorde meteen DDW. De ploegen 
waren erg aan elkaar gewaagd. Dit 

was te zien, want ze wisten elkaar 
steeds weer te volgen. Beide ploe-
gen lukten het niet om verder uit 
te lopen. Ruststand: 5-4. 

Na de rust nam DDW de bal uit 
en wist in de eerste aanval meteen 
tot scoren te komen, 5-5. Al snel 
daarna scoorde DDW weer. Toch 
wist Concordia/Boskant er weer 
een gelijke stand van te maken, 6 
tegen 6. DDW scoorde daarna van 
afstand, maar toch wist Concor-
dia/Boskant er weer een gelijkspel 
van te maken. Het lukte DDW elke 
keer weer om een voorsprong te 

nemen, maar Concordia/Boskant 
bleef volgen. In de laatste 2 minu-
ten van de wedstrijd stond DDW 
voor met een 8-10 stand. Door 
veel doorzettingsvermogen en 
strijdt van de dames uit Sint-Oe-
denrode, lukte het de dames nog 
twee maal te scoren. Concordia/
Boskant sloot de wedstrijd af met 
een strafworp. Zij mogen tevreden 
zijn met een gelijkspel van 10-10. 
Ze hebben dit ook zeker verdient. 
Volgende week speelt Concordia/
Boskant  haar tweede wedstrijd 
uit om 14.00 tegen de Horst uit 
Groesbeek. 

Odisco pakt eerste punten na ware thriller
Afgelopen zondag stond de eerste 
wedstrijd van de zaalcompetitie 
tegen Midako uit Mierlohout op 
het programma. Midako was voor 
Odisco een onbekende tegenstan-
der. Het zou dan ook een zware 
strijd gaan worden.

Odisco begon goed aan de wed-
strijd: de meiden speelden fel en ge-
concentreerd. Hierdoor werden er 
veel kansen gecreëerd. De afmaak 
was helaas ondermaats. Hierdoor 
kon de uitploeg op 0-1 komen, maar 
binnen 5 minuten wist Michelle van 
Heereveld 1-1 te maken. Hierna 

werd het spel slordiger en doelpun-
ten bleven uit. Pas in de 18e minuut 
kon Midako weer scoren 1-2. Maar 
Marieke van Heeswijk maakte snel 
weer 2-2. Via 2x Marlon van Hees-
wijk werd 4-2 bereikt. Maar door 
een moment van onoplettendheid 
was de ruststand 4-3.
Na rust kwam Midako meteen 
langszij, maar binnen 10 minuten 
wisten Meike Leenderts en Marlon 
van Heeswijk 6-4 te maken. We-
derom werden er verdedigend fou-
ten gemaakt, waardoor Midako 6-6 
kon maken. Opnieuw wisten Meike 
Leenderts en Marlon van Heeswijk 

de stand naar 8-6 te brengen. Met 
deze stand en nog 2 minuten spe-
len, moest dit uitgespeeld kunnen 
worden. Maar niets was minder 
waar! Door slordige aanvallen en 
slecht verdedigen, kwam Midako 
met nog een halve minuut toch 
nog op 8-8. Dit leek de eindstand 
te gaan worden. Door slim samen-
spel met Denise Steenbergen, wist 
Lisa Wouters toch nog te scoren. De 
wedstrijd eindigde daardoor in het 
voordeel van Odisco, 9-8. Odisco 
bleef werken tot in de laatste se-
conden en pakte uiteindelijk terecht 
de overwinning.

Pleun van Acht
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Afgelopen zondag was Pleun van 
Acht speelster van de wedstrijd 
bij Concorida/Boskant tegen 
DDW. Zij mocht de eerste door-
loopbal van de wedstrijd nemen, 
deze wist zij ook nog te scoren. 
Heel knap! 

Pleun zit in groep 5 van Basis-
school Dommelrode. Daar vindt ze 
muziek het leukste vak. Taal vindt 
ze minder leuk.  Naast korfballen 
houdt Pleun van toneelspelen. Ze 
zijn druk aan het oefenen voor 
een voorstelling. Concordia/Bos-
kant hoopt dat Pleun, samen met 

haar ouders en zusje, heeft geno-
ten van deze sportieve middag.

KV Nijnsel 1 start binnenseizoen met verdiende winst
Na drie wedstrijdvrije weekenden 
trad het eerste van Nijnsel afge-
lopen zondag aan tegen Omhoog 
1. Een spannende wedstrijd voor 
de dames omdat het vorige duel 
gewonnen werd met 22-4. 

Dat er niet te makkelijk gedacht 
mocht worden bewees het team 
uit Riethoven meteen met de 
eerste aanval, een afstandsschot 
bracht Nijnsel al binnen enkele 
seconden op 1-0 achterstand. Ge-
lukkig wist Myrna Foolen in de 6e 
minuut de 1-1 op het scorebord te 
zetten met een mooi bovenhands 
schot dichtbij de korf. Nijnsel was 
weer in de race naar de winst en 
dat lieten ze zien door nog drie 

maal te scoren. Ook Omhoog had 
kansen maar verdedigend hebben 
de dames van Nijnsel veel bij ge-
leerd waardoor een tegendoelpunt 
uit bleef. Toch wist de tegenstan-
der net voor rust nog een puntje 
te scoren, wat de ruststand op 2-4 
bracht.
De tips van de trainer waren dui-
delijk: Alles geven en doen wat 
we getraind hebben. Vol strijdlust 
ging iedereen er weer helemaal 
voor. Dat zorgde in de eerste mi-
nuut meteen voor een goede kans, 
die Nicole de Koning dan ook rus-
tig en beheerst afmaakte. Meteen 
daarna volgde een doorloopbal 
van Sandra Verhagen die zorgde 
voor de stand 2-6. 

Aanvallend zat niet iedereen lek-
ker in de wedstrijd, toch wist Nijn-
sel nog meerdere malen te scoren. 
De verdediging was daarentegen 
heel sterk, maar desondanks vielen 
er ook nog twee doelpunten voor 
Omhoog. Uiteindelijk werd de 
stand 4-9. Nijnsel nam de welver-
diende punten mee naar huis. Een 
goede start van het binnenseizoen 
in de tweede klasse.

Doelpuntenmakers: Nicole de Ko-
ning 4x, Myrna Foolen, Astrid van 
de Laar 2x, Sandra Verhagen 1x.  
Volgende week speelt KV Nijnsel 1 
om 10:15 haar derby tegen Odisco 
1 in sporthal de Streepen. 

Prijs voor Veerle van de Pasch

paardensport

Veerle van de Pasch is dit week-
end gestart op het Indoor spring-
concours voor pony’s in Schijndel.

Met haar pony Orchid’s Highlands 

Surprice heeft ze laten zien dat 
trainen wordt beloond, want in 
de klasse DB mocht ze mooi de 2e 
prijs in ontvangst nemen.
 

De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters
Afgelopen zaterdag heeft Linda van 
Gastel met haar paard Vanitha Z aan 
het grote springconcours in Wanroij 

deelgenomen. Ze wist hier een 4e 
prijs te behalen in de klasse B.

Willeke van der Velden en haar 
hengst Enjoy winnen opnieuw

De Rooise Ruiters namen dit 
weekend deel aan de derde se-
lectiewedstrijd dressuur voor de 
paarden. Dit weekend waren zij 
voor de tweede achtereenvolgen-
de keer te gast bij manege Meu-
lendijks in Geldrop. Er zijn nog 
een aantal amazones volop in de 
strijd voor de titel kringkampioen 
van regio Eindhoven. Voor hen 
was het dan ook van belang om 
dit weekend goed te presteren.
 
Een van deze amazones was Wil-
leke van der Velden. Zij en haar 
paard Enjoy Amaris V wisten vo-
rig weekend ook de winst in hun 
rubriek te behalen. Zondag reed 
ze daarom fanatiek de ring binnen 
om weer te gaan voor een mooi 
resultaat. Met een tevreden gevoel 
sloot ze haar proef af. Dit gevoel 
liet haar gelukkig niet in de steek, 
want Willeke en haar paard won-
nen wederom de rubriek klasse B. 
Myrthe Evers en Oh la la kwamen 
zondagmiddag aan de start in de 
klasse Z1. Ze behaalden een 5e 
plaats en vielen hiermee nog net 
binnen de prijzen. 
Ook was er een Rooise deelneem-
ster op de dressuurwedstrijd in 
Uden. Laura Petersen en Divident 

namen deel in de klasse L2. Op 
deze wedstrijd hebben zij twee 
proeven verreden die, ondanks de 

ontevredenheid van de amazone, 
toch een mooie 3e en 4e  plaats op 
hebben geleverd.   

TOPSCORERS PER 11-NOV-2012
 
1 Robert Erven   Ollandia 11
2 Lars van Zutphen  Nijnsel  10
3 Maikel Merks   Boskant  9
4 Stefan Erven   Ollandia 8
5 Paul van de Rijt   Nijnsel  6
 Michel Daniëls   Rhode  6
 Teun Latijnhouwers  Rhode  6
8 Pieter van de Warenburg Boskant  4
 Toby Verhoeven   Nijnsel  4
10 Frank Konings   Boskant  3
 Bart van de Tillaart  Ollandia 3
 Paul van Driel   Ollandia 3
 Rob van der Heijden  Ollandia 3
14 Frank van der Heijden  Boskant  2
 Ron van Uden   Boskant  2
 Stefan Hulsen   Nijnsel  2
 Carlo Siemons   Ollandia 2
 Richard Markus   Ollandia 2
 Joep van de Mortel  Rhode  2
 Kevin Raaijmakers  Rhode  2
 Martijn van Boerdonk  Rhode  2
 Niels der Kinderen  Rhode  2

2012-2013
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Rhode en Nijnsel halen uit op eigen veld

Boskant wint topper nipt; Ollandia gelijk
voetbal

In een razend spannende wed-
strijd heeft Boskant de naaste 
concurrent om het kampioenschap 
een gevoelige tik uitgedeeld. In 
en tegen Ravenstein was Ollan-
dia tevreden met een 1-1-gelijk-
spel. Rhode en Nijnsel waren op 
eigen veld uitstekend op schot, en 
stomen nu op naar de top van de 
derde en vijfde klasse.

Door: Martijn Klerks

Boekel Sport – Boskant 0-1 (0-1)
“Zeker niet onverdiend” – zo ty-
peert vertrekkend Boskant-coach 
Theo van Lieshout de nipte over-
winning op koploper Boekel Sport. 
Een fenomenale uithaal van Mai-
kel Merks vanaf de rand van het 
zestienmetergebied, twee minuten 
voor rust, was uiteindelijk genoeg 
voor de winst. Onder aanvoering 
van Edo Brans en Van der Heij-
den wist Boskant na de pauze een 
voortdurende Boekelse belegering 
te doorstaan. Ook bij de vele door 

scheidsrechter Lammers toegeken-
de vrije trappen stond de Boskant-
se organisatie als een huis. Aan 
de andere kant wist Boekel Sport 
knap te verhinderen dat Boskant al 
counterend gevaarlijk werd. Daar-
mee stond de topper in de vierde 
klasse meer bol van spanning dan 
van sensatie. Boskant staat nu 
tweede, en in punten gelijk met 
Boekel Sport. Zaterdag komt laag-
vlieger VOW naar de Scheken.

Ravenstein – Ollandia 1-1 (1-0)
Op bezoek bij nummer twee Ra-
venstein deed Ollandia zichzelf 
misschien wel tekort – zeker op 
basis van de eerste helft. De ploeg 
van coach Gerard van Zutphen 
was voor de pauze heer en mees-
ter op sportpark Den Ong, maar 
trof via Robert Erven vooral paal, 
lat, en keeper Davy van Galen. 
Een uitglijder van William Bekkers 
leidde zelfs tot een onverdiende 
0-1-achterstand. Twintig minuten 
na rust voorkwam doelman Tom 

Wouters een compleet fiasco door 
de door scheidsrechter Smits gege-
ven strafschop te keren. Ollandia, 
dat het in Ravenstein moest doen 
zonder spelmakers Carlo Siemons 
en Ruud van Driel, richtte zich de-
finitief op en scoorde een kwartier 
voor tijd via Bart van de Tillaart als-
nog de gelijkmaker. Daarna volg-
den nog vele kansen en hachelijke 
situaties voor beide doelen, maar 
wist geen van de teams de winst 
op te eisen. Ollandia bevestigt 
ondanks alles haar koppositie, en 
krijgt volgende week bezoek van 
het in zwaar weer verkerende 
OVC ‘63.

Nijnsel – Ulysses 6-0 (4-0)
Onder een koud herfstzonne-
tje was Nijnsel uiterst succesvol 
tegen een pover spelend Ulys-
ses uit Megen. Na een boeiend 
eerste kwartier, waarin de thuis-
ploeg meermalen dreigend was, 
maar ongevaarlijk bleef, leek de 
wedstrijd in een patstelling te ver-

zanden. Halverwege de eerste 
helft was het uitblinker Lars van 
Zutphen die met een vlammend 
schot de ban brak. Nijnsel won 
zienderogen aan zelfvertrouwen, 
stond regelmatig met tien man op 
de helft van de tegenstander, en 
kreeg tien minuten voor rust de 
verdiende tweede goal, gescoord 
door Leon Peters op een wonder-
schone voorzet van Lars van Zut-
phen. De ploeg van Theo Hage-
man ging rustig door, scoorde na 
een aanval over zes schijven nog 
een derde keer, en nog een vier-
de keer. Ook na rust wist Ulysses 
niets te creëren. Behalve met twee 
goals viel Nijnsel kort voor tijd nog 
op door een keeperswissel: Maikel 
Thijssen mocht tien minuten mee-
doen.
Rhode – Vitesse ‘08 4-0 (1-0)
Tegen de Gennepse degrada-
tiekandidaat Vitesse ‘08 boekte 

Rhode een even klinkende als 
geflatteerde overwinning, die 
pas ver in de tweede helft defini-
tief kon worden bezegeld. In een 
saaie eerste helft kon het publiek 
na een kwartier al op de banken 
gaan staan na een heerlijke vrije 
trap van Paul Smeets. Daarna 
liet Rhode de tegenstander toch 
weer in de wedstrijd komen, en 
mocht de ploeg van vertrekkend 
coach Ronald Tielemans van ge-
luk spreken dat Vitesse nauwelijks 
tot doelrijpe kansen kwam. Pas in 
het laatste halfuur kreeg Rhode de 
touwtjes weer in handen. Binnen 
een kwartier was de wedstrijd, via 
Teun Latijnhouwers (tweemaal) en 
Roel Smeets, alsnog beslist. Zon-
dag gaat Rhode naar Ottersum, 
om daar tegen het nog ongeslagen 
Achates te spelen. Coach Tiele-
mans beschouwt die ploeg als een 
voorname titelkandidaat.

Trainerscarrière Ronald Tielemans voorbij ?

‘Verloren zoon’ Van Lieshout keert terug bij Rhode
Eigenlijk was het helemaal geen 
nieuws, halverwege de vorige 
week, dat Theo van Lieshout na 
dit seizoen trainer wordt van Rho-
des eerste elftal. De huidige trai-
ner van Boskant voorzag zijn oude 
liefde al sinds de zomer van ad-
viezen rondom een nieuw jeugd-
plan. Zodra duidelijk werd dat 
Rhode na dit seizoen niet verder 
zou gaan met Ronald Tielemans, 
was de transfer dan ook betrekke-
lijk snel rond.

Door Martijn Klerks

Is Theo van Lieshout ooit weg-
geweest bij voetbalvereniging 
Rhode? Nee, zeggen veel direct 
betrokkenen, inclusief de trainer 
zelf. “Het was een kwestie van 
wanneer Theo trainer zou wor-
den van het eerste, niet van of”, 
legt woordvoerder Robert Barclay 
van het Rhode-bestuur uit. Van 
Lieshout was al trainer van de B-
jeugd, waar zijn eigen zoon speelt. 
Van het een kwam het ander, ver-
telt Van Lieshout: “De technische 
commissie van Rhode is bezig 
met een nieuw jeugdplan; ik heb 
ze daar sinds de zomer een paar 
adviezen over gegeven.” Zijn aan-
stelling als trainer van het eerste 
elftal was op die ontwikkelingen 

een logisch gevolg.

Ondertussen was Theo van Lies-
hout, oud-voetballer bij Rhode en 
oud-coach van het tweede elftal 
en van de A-jeugd, ook trainer ge-
worden in Boskant. Met die ploeg 
had hij een lastig eerste seizoen, 
en eindigde hij op een kleurloze 
tiende plaats. Dit seizoen gaat het 
Boskant veel meer voor de wind: 
na een nederlaag bij de seizoens-
ouverture klom het team gestaag 
naar een derde plaats in de vierde 
klasse. Wil van der Linden, voorzit-
ter van de club, was dan ook even 
stil toen vorige week dinsdag het 
hoge woord eruit kwam: “We wa-
ren er niet blij mee nee, al wisten 
we dat Theo weg zou zijn zodra hij 
naar Rhode kon.”

Ook aanvoerder van het eerste 
elftal Frank Konings vindt het al-
lemaal ‘bijzonder jammer’, maar 
toont begrip: “Het is zoals het is, 
en het is geen verrassing. De hele 
club gunt het Theo ook.” Dus 
keert de man die als trainer garant 
lijkt te staan voor goede resultaten 
en die zijn spelersgroep nooit een 
oefening zonder bal laat doen na 
elf seizoenen helemaal terug bij 
Rhode, als trainer van de hoofd-
macht. Zelf kijkt Van Lieshout nog 

het meest uit naar het werken met 
“de nieuwe lichting heel talentvol-
le A-jeugd die eraan zit te komen”.

Het Rhode-bestuur en aanvoerder 
Coen van Hout benadrukken de 
betrokkenheid van Van Lieshout 
bij de club, en zijn, net als de nieu-
we trainer, uiterst hoopvol. “We 
hebben de gezonde doelstelling 
om in de tweede klasse te spelen”, 
aldus Robert Barclay. Van Hout 
mikt voor volgend seizoen alvast 
op “een periodetitel, en misschien 
wel meer”.

Theo van Lieshout is bij Rhode 
de vervanger van Ronald Tiele-
mans, die al vroeg in het seizoen 
in goed overleg met het bestuur 
tot de conclusie kwam dat zijn 
derde seizoen bij Rhode ook zijn 
laatste zou zijn. “De goede drive 
en de ontwikkeling van het team 
blijven helaas achter bij wat ik ge-
hoopt had”, vertelt Tielemans. Ge-
vraagd naar zijn volgende club laat 
Tielemans vooralsnog weten dat 
het voor hem niet meer zo nodig 
hoeft: “Ik ben nou 31 seizoenen 
trainer geweest; ik ga zeker niet 
meer op elk aanbod in.” Boskant-
voorzitter Van der Linden hoopt 
binnen twee weken een nieuwe 
trainer te kunnen presenteren.

Donderdag start kaartcompetitie Rhode 
A.s. donderdagavond begint de 
kaartcompetitie van Rhode weer. 
Net als de afgelopen 2 jaar kan 

er gerikt en gepokerd worden. De 
aanvang is circa 21:30 uur. Er is een 
competitie over 5 ronden en ver-

volgens op 20 december Wildrik-
ken en pokeren.  Alle leden en sup-
porters zijn van harte welkom.

Magazijn Verkoop
Korting tot 70%

- Houten Speelgoed
- Schoenkadootjes
- Play Mais
- Baby Sloes/Schoentjes
- Slaap/Trappelzakken
- Loopwagens
- En n- En nog veel meer...
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

17 nov. - 24 nov. - 1 dec.
Pinnen niet mogelijk !!!

Eerschotse straat 72F
Achter BP tankstation
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia
 

 
Uitslagen senioren zo 11/11: 
Ravenstein 1-Ollandia 1 1-1
Ollandia 3-Blauw Geel’38 9   1-5
EVVC 7-Ollandia 4   2-5
Ollandia Vr1-Avesteyn Vr1   1-0

Uitslagen jeugd za 10/11:
MULO B2-Ollandia B1   1-5
Boekel Sport C2-Ollandia C1   1-7
Ollandia D1-WEC D2    3-2
Ollandia E1-Sparta’25 E3    4-4
Ollandia E2G-Blauw Geel’38 E13   6-1
Rkvv Keldonk F1G-Ollandia F1   1-6
Avanti’31 F4-Ollandia F2   6-1

Programma senioren zo 18/11: 
Ollandia 1-OVC’63 1 14.30u
Ollandia 2-UDI’19/Beter Bed 5   11.00u
Sparta’25 7-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-CITO 6   10.00u
EVVC Vr1-Ollandia Vr1   12.00u

Programma jeugd za 17/11:
Ollandia B1  vrij
Ollandia C1-Sparta’25 C3   13.30u
ELI D2-Ollandia D1   v:11.15u 
Ollandia E1  vrij
Mariahout E3G-Ollandia E2G  v:10.15u
Ollandia F1-Boskant F1   9.30u
Ollandia F2-Rhode F8   10.00u

Rhode

Uitslagen senioren zo 11/11:
Rhode-Vitesse 4-0
Rhode 2-Blauw Geel 2 0-0
HVCH 3-Rhode 3  5-1
DVG 3-Rhode 4 2-3
Blauw Geel 10-Rhode 5 4-3
Rhode 6-Vorstenb. Boys 3 2-3
WEC 5-Rhode 7 3-2
Irene 3-Rhode 8 3-5
Rhode 9-Avesteijn 7 1-3
Rhode 10-Schijndel 11 6-1
Dames-Gemert 2 0-2

Uitslagen  jeugd za 10/11:
Rhode A1-ST Sparta’18 A1  1-6
Blauw Geel’38 A5-Rhode A2  4-7
HVCH B1-Rhode B  1-0
Rhode B2-Boskant B1  8-1
Rhode B3-Gemert B4  3-1
DVG B2-Rhode B4  1-6
Rhode C1-Gemert C1  1-0
Gemert C3-Rhode C2G  1-0
Rhode C3-Erp C2  4-0
Rhode C4-Blauw Geel’38 C6  0-2
Boekel Sport C4-Rhode C5  8-0
Sparta’25 MB1-Rhode MB1  7-0
SDDL MC1-Rhode MC1  4-0
Rhode D1G-Sparta’25 D2  4-2
Schijndel D3G-Rhode D2  12-0
Blauw Geel’38 D5-Rhode D3G  0-6
Rhode D4-Schijndel D4  1-3
SCMH D1-Rhode D5  4-1
Rhode D6-Schijndel D5  0-19
Boekel Sport E1G-Rhode E1  2-4
Rhode E2-VOW E1  12-1
MULO E3-Rhode E3  3-2
Rhode E4-Nijnsel E1  4-3
Rhode E5-SCMH E1  1-5
ELI E2-Rhode E6G  6-2
Rhode E7-Gemert E8  2-3
Boekel Sport E5G-Rhode E8G 3-3
Rhode E9-Sparta’25 E7  5-2
Rhode F1-Mierlo Hout F1 1-1
DVG F1-Rhode F2  10-0
Rhode F3-ELI F1G  1-0
Gemert F2-Rhode F4  2-7
Gemert F5-Rhode F5  0-6
Rhode F6-Rhode mini  10-0
Schijndel F6-Rhode F7  13-1
Rhode F8-Schijndel F7  0-8
DVG F4-Rhode F9  1-2
Rhode F10-Gemert F12  1-0

Programma senioren zo 17/11:
RKOSV Achates-Rhode 14.30u
Venraij 2-Rhode 2 11.00u
Rhode 3-ASV 2 12.00u
Rhode 4-Boskant 3 10.00u
Rhode 5-DVG 4 10.00u
Schijndel 7-Rhode 6 12.00u
Rhode 7-Keldonk 4 10.00u
VOW 3-Rhode  11.00u
Blauw Geel 19-Rhode 10 10.00u

DVG-Dames 10.00u.
 
Programma  jeugd za 17/11:
Boekel Sport A1-Rhode A1  14:45u
Rhode A2-Gemert A4  14:30u
Rhode B1-Boekel Sport B1  14:30u
Blauw Geel’38 B3-Rhode B2  14:30u
Blauw Geel’38 B5-Rhode B3  14:30u
Rhode B4-Blauw Geel’38 B7G  12:45u
Olympia’18 C1-Rhode C1  13:15u
Rhode C2G-Nijnsel C1G  12:45u
HVCH C4-Rhode C3  13:30u 
Gemert C5-Rhode C4  13:15u
Rhode C5-Erp C3  12:45u
Rhode MB1-Vorstenb. Boys MB1  14:30u
Rhode MC1  vrij
Boekel Sport D1G-Rhode D1G 11:45u
Rhode D2-MVC D1  11:15u
Rhode D3G-Gemert D4 11:15u
WEC D2-Rhode D4  11:15u
Rhode D5-Avanti’31 D3  11:15u
Gemert D6-Rhode D6  11:30u
Rhode E1-Blauw Geel’38 E2   9:00u
Blauw Geel’38 E3-Rhode E2  9:15u
Rhode E3-MULO E2  9:00u
S.V. Brandevoort E3-Rhode E4  11:00u
Sparta’25 E4-Rhode E5  9:15u
Rhode E6G-Schijndel E6  9:00u
Avanti’31 E3G-Rhode E7  9:30u
Rhode E8G-Blauw Geel’38 E12  9:00u
Erp E6-Rhode E9  9:15u
Sparta’25 F1-Rhode F1  10:30u
Rhode F2-Bruheze F1  10:15u
VOW F1-Rhode F3  10:30u
Rhode F4-Venhorst F2  10:15u
Rhode F5-Nijnsel F1G  9:00u
Rhode F6  vrij
Rhode F7-Gemert F7  10:15u
Ollandia F2G-Rhode F8  10:30u
Rhode F9-ASV’33 F4  10:15u
S.V. Brandevoort F11-Rhode F10   10:00u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 11/11:
Boekel Sport 1-Boskant 1 0-1
Boskant 2-Avanti 2  0-2
Boskant 3-Gemert 7  3-2
Gemert 8-Boskant 4  3-7
Irene 2-Boskant 5  4-4
Boskant 7-SCMH 5  3-0
Boskant VR1-Boerdonk VR 1  0-1

Uitslagen jeugd za 10/11:
Boskant A1–Schijndel A2  4-1
Rhode B2–Boskant B1  8-1
Blauw Geel’38 C5–Boskant C1  1-6
Boskant D1–Avanti’31 D2  1-1
Handel E1–Boskant E1  4-3
Boskant E2–Irene E2  6-0
Boskant F1–Gemert F6  0–8
Boskant MiniF–SCI MiniF  5-8 

Programma senioren za 17/11:
Boskant 1-VOW 1  19.00u.
Programma senioren zo 18/11:
Blauw Geel 4-Boskant 2  10.00u.
Rhode 4-Boskant 3  10.00u.
Boskant 4-Heeswijk 4  11.00u.
Boskant 5-Erp 6  12.00u.
Boskant 6-Heeswijk 5  10.00u.
Heeswijk 9-Boskant 7  10.00u.
EVVC VR2-Boskant VR1  12.30u.
 
Programma jeugd za 17/11:
Venhorst A1-Boskant A1  v12.45u 
Boskant B1–Blauw Geel’38 B4  a14.30u
Boskant C1–Boekel Sport C2  a13.00u
Rood Wit’62 D4-Boskant D1  v11.00u
Boskant E1–DVG E2G  a09.30u
Blauw Geel’38 E9-Boskant E2  v08.15
Ollandia F1G-Boskant F1  v08.30

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 11/11:
Nijnsel 1 - Ulysses 1 6-0
Nijnsel 2 - Margriet 3 3-1
Nijnsel 3 - Boekel Sport 3 0-1
Avesteyn 3 - Nijnsel 4 6-1
Boekel Sport 5 - Nijnsel 6 1-1
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR1 2-3
Nijnsel VR2 - TOP VR1 2-0
Nijnsel VR3 - VOW VR2 uitgesteld
Nijnsel Vets - MULO Vets      2-1

Uitslagen jeugd za 10/11:
Nijnsel A1 - Someren A2   1-4
Someren B2 - Nijnsel B1   1-0
Nijnsel C1G - Schijndel  C3  1-4
Schijndel/VITAM C5 - Nijnsel C2   1-1
S.V. Brandevoort D2 - Nijnsel D1G   3-1
Rhode E4 - Nijnsel E1    4-3
VOW E3 - Nijnsel E2    2-5
Nijnsel F1G - Rood Wit F2   1-6 

Programma senioren zo 18/11:
WEC 1 - Nijnsel 1 14:30u
DVG 2 - Nijnsel 2 12:00u
Bruheze 2 - Nijnsel 3 12:00u
Nijnsel 4 - ELI 3 12:00u
Nijnsel 5 - Gemert 8 10:00u
Nijnsel 6 - Irene 2 10:00u
Nijnsel VR1 - Prinses Irene VR2 12:00u
Nooit Gedacht VR2 - Nijnsel VR2 10:00u
Mariahout VR1 - Nijnsel VR3 11:00u

Programma jeugd za 17/11:
SSE A1 - Nijnsel A1 14:45u
Nijnsel B1 - SSE B1 14:30u
Rhode C2G - Nijnsel C1G 12:45u
Nijnsel C2 - Venhorst C2G 12:00u
Nijnsel D1G - Stiphout Vooruit D2G 11:30u
Nijnsel E1 - WEC E2 10:00u
Nijnsel E2 - Gemert E9 10:00u
Rhode F5 - Nijnsel F1G 9:00u

bridgen

Bridgeclub De Neul

Uitslag 12/11:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 63.02; 2.Mien v Schijn-
del & Ad v Hommel 60.68; 3. Heleen 
Wiers & Frans v.d. Boomen 60.16; 4. 
Mia & Mies Habraken 59.64.
B-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Mia v.d. 
Eertwegh 58.07; 2. Ria & Toon Ha-
braken 57.03; 3. Guus Plevier & Fried 
v.d. Laar 54.95; 4. Mieke & Evert Vugs 
53.91.
C-lijn: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
62.15; 2. Hannie de Laat & Zus v.d. 
Rijt 60.07; 3. Truus Vissers & Wim v. 
Iersel 57.29; 4. Ans v.d. Laar & Addie 
Rijkers 54.86.
Voor alle uitslagen: ww.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje 

Uitslag 12/11:
A-lijn: 1 Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 66,67; 2 Tonnie & Ton 
van Acht 62,92; 3 Nicole van de Berg 
& Theo van Geffen 57,92; 4 Willem 
Pieters & Harrie van Rijbroek 55,56 
B-lijn: 1 Tiny van der Steen & Lies Vis-
sers 65,10; 2 Bep Machielsen & Hel-
een Voets 61,74; 3 Tonny van Acht & 
Ben van der Steen 55,83; 4 Leny van 
Kemenade & Rina Verhagen C-lijn: 1 
Wil Janse & Veva van de Wiel 57,00; 
2 An van Erp & Harry van Genugten 
56,75; 3 Marcel Janse & Willy Swin-
kels 55,50; 4 Christ Verhoeven & Jan 
Verbunt 52,61

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 7/11:
1 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
61,46 % 2 Dms. B.v.d.Laar- 
M.Verhagen en Echtpr. v. Erp 57,64 % 
3 Echtpr. v.Gerwen 55,56 %.
 
Bridgeclub Beckart 

Uitslag 8/1:
A-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Ver-
hoeven 68.75; 2. Nellie & Ad Vervoort  
63.39; Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen63.09; 4. Harrie & Jan v. Erp 
60.41.
B-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Jeanneke v. 
Oosterhout 61.80;  2. Jan v. Gerwen & 
Piet v. Hoof 56.59; 3. Ans v.d. Velden 
& Mien v.d. Velde  55.55; Fien 
Raaijmakes & An v.d. Vleuten 53.47.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 7/11: 
A Lijn 1. Mia Poels-Ria v Zon 58.13 
% 2. Jo Evers-Anja Lafleur 56.88 % 

3. Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 
55.21 % 4. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
53.75 % .B lijn : 1.Thea Huiberts-Ger 
Vervoort 56.25 % 2. Netty v Dijck- 
Rinus Kuipers 55.56 % 3. Marie-Ca-
thrien Wielens-Jan v.d.Velden 53.47 
% 4. Ardie v. Bakel-Leny Wijn 52.78 
%. Eindestand 2e ronde: A Lijn 1.Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 58.51 % 2. Mia 
Poels-Ria v Zon 55.56 % 3. Peter 
Schepers- Liesbeth Bekkers 55.21 % B 
lijn. 1/2. Ardie v Bakel- Riek v.d.Brand 
en Ad.v.d.Brand- Leny Wijn  54.40 %. 
3.Netty v. Dijck-Rinus Kuipers 54.14 
%. Zie ook : www.deneinder.nl

BC Rooi 750 

uitslag7/11:
A lijn: 1 Nancy Lathouwers & Anni 
Oppers-van Boxtel  62,08% 2 Theo 
Janssen & Robert Janssen  59,58% 3 
Will Schilder & Tino Hillenaar  55,83% 
4 Irmgard Etman & Willem de Roo  
55,42% B lijn:1 Betsy van Kaathoven 
& Tiny v.d. Pasch  67,08% 2 Ad van 
Helvoort & Jan van Lanen  59,17% 
3 Nellie Spanjers & Nellie Vervoort  
56,67% 4/5 Hermien Botter & Dick 
Botter  54,58% 4/5 Jetty van der Vel-
den & Dirk Gillissen  54,58% C lijn: 
1 Mies Stroeken & Gerard Verkade  
66,67% 2 Hanny Bosch & Jan Bosch  
59,17% 3 Jan Verbunt & Christ Ver-
hoeven  55,83% 4 Marcel Janse & 
Willy Swinkels  51,67%

eindstand competitieronde 2 
A lijn:1 Theo Janssen & Robert Janssen 
55,76% 2 Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 54,08% 3 Irmgard 
Etman & Willem de Roo 53,73% 4 
Christine van Heertum & Mieke Jans-
sen 53,70% B lijn:1 Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch 55,45 % 2 
Heleen Voets & Ineke Wijtzes 55,04 
% 3 Ad van Helvoort & Jan van La-
nen 55,00 % 4 Nellie Spanjers & Nel-
lie Vervoort 53,09 % C-lijn: 1 Hanny 
Bosch & Jan Bosch 62,98 % 2 Harrie 
Hol & Ad van Kaathoven 54,75 % 
3 Mieke Ketelaars & Lenie v.d. Wall 
52,55 % 4 Marcel Janse & Willy Swin-
kels 49,78 % 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen:
Omhoog 1-Nijnsel 1  4-9
Nijnsel B1-Tuldania B1  7-5
Nijnsel B2-De Korfrakkers B3  6-5
Nijnsel B3-Emos B2  2-8
Nijnsel D1-Prinses Irene D2  12-1

Programma:
Woe 14/11:
Nijnsel 2-Celeritas (S) 4 a.21.00u
Za 17/11:
Vessem B1-Nijnsel B1  v.15.30u 
De Korfrakkers B3-Nijnsel B3  v.14.00u
Avanti (S) D2-Nijnsel D1  v.11.15u
Vessem E2-Nijnsel E1  v.10.00u
Zo 18/11:
Nijnsel 1-Odisco 1  a.9.30u

KV Concordia

Uitslagen senioren
Concordia A1-DSV A1  7-13
Geko C1-Concordia C1  3-5
Flash D1-Concordia D1  0-7
Boskant E1-Concordia E1  1-7
Concordia E2-Corridor E1  0-3
JES F1-Concordia F1  0-30
Concordia W1-BMC W1  1-2

Programma woe 14/11:
Concordia 4-TOG 4  a. 20.00u
Programma za 17/11:
Avanti B2-Concordia B2  v. 17.15u
Concordia C1-Flamingo’s C1  a. 16.00u
Concordia D1-Altior D2  a. 12.00u
Concordia E1-Altior E1  a. 11.00u 
Be Quick E1-Concordia E2  v. 11.00u 
Concordia F1-Altior F2  a. 10.00u 
Korloo W1-Concordia W1  v. 08.30u
Programma zo 18/11:

De Horst 1-Conc./Boskant 1  a. 14.00u
Olympia 2-Conc./Boskant 2  a. 14.05u

KV Odisco
 
Uitslag za 10/11:
Be-Quick A2 - Odisco A1  12 – 4
Be-Quick C1 - Odisco C1 12 – 3
Flash E1 - Odisco E1     1 - 4
Zon 11 Nov:
Odisco 1 - Midako 1   9 - 8

Programma woe 14/11:
Flamingo’s (M) 4 - Odisco 2     20:40u
Za 17/11:
Odisco A1 - Flamingo’s (M) A1  18:00u
Odisco C1 - Emos C1        17:00u
Odisco E1 - Tuldania E1  9:00u
Zo 18/11:
Nijnsel 1 - Odisco 1      10:15u
Ma 19/11:
Odisco 2 - Nijnsel 2     20:00u

hardlopen

Fortuna 67

Weerter Mizumo Bergloop, 
Altweerterheide 3 november  
 Mannen 50  
7. Ge de Louw 10.000 m 
1.11.02 

Molenvencross Helmond, 
11 november  
Meisjes JB 
6. Sanne van Lieshout 03.430 m  
17.33 
Meisjes JA 
2. Irene van der Velden 04.720 m 
  24.41 

Valkenloop Valkenswaard 
11 november 
Mannen Trim 
42. Rob van Nunen Mannen50 12.500 m 
1.00.40
55. Pierre  Lardenois Mannen55 12.500 m 
1.02.25
143. Ge de Louw MannenTrim 12.500 m 
1.17.31
161. Peter  Hellings Mannen65 12.500 m 
1.25.15
Mannen35 
39. Nico  Sanders MannenTrim 21.097 m 
1.37.05
Mannen40
40. Frank van den Brand 21.097 m 
1.37.06
Mannen45 
23. Eric van den Oetelaar  21.097 m 
1.31.09
MannenTrim
81. Jos van der Wijst 21.097 m 
1.40.30
MannenTrim
120. Pieter  Jansen 21.097 m 
1.45.33
Mannen55 
47. Henry  Wijffelaars 21.097 m 
1.45.50
Vrouwen55 
9. Antoinette van de Laar 21.097 m 
1.44.33
VrouwenTrim
13. Ingrid  Jansen 21.097 m 
1.46.09 

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland  
 
Uitslagen: 5 – 10 november 
Kessel 3 - Olland 1 1-4
Olland 2 - Heeze 2 3-2
Heeze 1 - Olland 3 3-2
Olland 4 - Loosbroek 2 3-2
Loosbroek 3 - Olland 5 4-1
Hoogeloon 5 - Olland 5 3-2

Competitieprogramma 14 – 20 nov. 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
Olland 2 - Olland 3 di 20/11
Olland 5 - Liempde 3 woe 14/11



Woensdag 14 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 39

Uitslagen Hockey
MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen senioren zo 11/11  
Oedenrode D2 - Hopbel D2 2 - 2
Oedenr. D5 - Maastr. D4/ MSHC D2 0 - 13
Oedenrode D6 - Berlicum D2 0 - 4
Oedenrode H2 - Best H3 6 - 1
Oedenrode HA - Best HB 7 - 0
Oedenrode HB - Oirschot HB 3 - 5
Maastricht D1 - Oedenrode D1 1 - 1
Den Bosch D11 - Oedenrode D3  1 - 2
MEP D4 - Oedenrode D4 1 - 1
Eindhoven H8 - Oedenrode H3 2 – 4

Uitslagen jeugd za 10/11  
Oedenrode JB1 - MOP JB4 2 - 3
Oedenrode JC1 - Mierlo JC1 5 - 3
Oedenrode JD2 - Uden JD2 4 - 3
Oedenrode MA1 - MEP MA1 1 - 1
Oedenrode MC1 - Hopbel MC1 3 - 1
Oedenrode MC3 - Heesch MC3 3 - 0
Oedenrode MD1 - Rosmalen MD3 7 - 1
Oedenrode MD3 - Oss MD6 8 - 2
Hopbel JA1 - Oedenrode JA1 5 - 3

Oirschot JD1 - Oedenrode JD1 7 - 2
Geel-Zwart MA5 - Oedenrode MA2 1 - 1
Uden MB1 - Oedenrode MB1 1 - 0
Son MB5 - Oedenrode MB2 0 - 5
Oss MC3 - Oedenrode MC2 1 - 1
HOD MD5 - Oedenrode MD4 3 - 2

Programma senioren zo 18/11 
Oedenrode D3 - Oss D4 11:00u
Oedenrode D6 - Oss D5 12:00u
Oedenrode HB - Hopbel HC 12:30u
Oedenrode D4 - Hopbel D4 13:30u
Oedenrode H2 - Eindhoven H5 14:00u
Gemert H3 - Oedenrode H3 10:30u
Horst D2 - Oedenrode D5 11:00u
EMHC D1 - Oedenrode D1 12:45u
Drunen D3 - Oedenrode D2 12:45u
Geldrop HB - Oedenrode HA 12:45u
HOD H1 - Oedenrode H1 14:45u 
 
Programma jeugd za 17/11:  
Oedenrode JE1 - Geldrop JE1 9:00u
Oedenr. JF2 mix - Phoenix (BE) mix F1 9:00u
Oedenrode M8E3 - DVS M8E2 9:00u

Oedenrode MF3 - Deurne MF1 9:00u
Oedenrode ME2 - DVS ME1 9:00u
Oedenrode MC2 - Boxmeer MC2 10:00u
Oedenrode MC1 - Bommelerw. MC1 10:30u
Oedenrode MB2 - Oranje Zw. MB5 11:30u
Oedenrode JA1 - Son JA1 12:00u
Oedenrode MA1 - Basko MA1 13:00u
Oedenrode MA2 - Bakel MA1 18:00u
Oedenrode JD1 - Nuenen JD1 18:00u
Best JE2 - Oedenrode JE2 14:30u
Best ME2 - Oedenrode ME1 9:00u
Oirschot MF2 - Oedenrode MF2 9:00u
EMHC JF1 - Oedenrode JF1 9:00u
Uden MD2 - Oedenrode MD1 10:00u
Son MF1 - Oedenrode MF1 10:00u
Eersel M8E1 - Oedenrode M8E2 10:00u
HDL MD1 - Oedenrode MD3 10:15u
Son M8E1 - Oedenrode M8E1 10:30u
Gemert JD1 - Oedenrode JD2 11:00u
Uden MC4 - Oedenrode MC3 11:30u
Boxmeer JC1 - Oedenrode JC1 11:30u
Oss MB2 - Oedenrode MB1 12:15u
Geel-Zwart JB3 - Oedenrode JB1 13:15u

Mooie overwinning waterpolodames Argo

waterpolo

Op papier kun je zeggen dat de wa-
terpolowedstrijd tussen Argo en de 
dames van SWNZ uit Schijndel een 
doorslaggevend duel om het kam-
pioenschap zou kunnen zijn. Na het 
vorige weekend, waarbij Argo ver-
rassend verloor en ook SWNZ pun-
ten liet liggen, lijken te kaarten nog 
niet helemaal geschud in deze com-
petitie. 

Desalniettemin was de wedstrijd tus-
sen Argo en SWNZ wel degelijk een 
wedstrijd tussen 2 teams die mee-
draaien in de top van de competitie. 
Beide ploegen kennen elkaar redelijk 
goed, voorafgaand aan de competi-
tie hebben ze nog een oefenwedstrijd 
gespeeld waarbij SWNZ duidelijk de 
bovenliggende partij was. Afgelopen 
weekend waren de rollen omgekeerd 
en trok Argo aan het langste eind. 
Beide ploegen maakten er een enorm 
spannende en vooral ook sportieve 
wedstrijd  van, waarbij er niets weg-
gegeven werd. Na het derde part 
stond het 3-3, een goede weergave, 
omdat geen van beide ploegen in 
staat was om de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Argo wist met een 
zeer strakke pressing over het ge-

hele veld de angel uit de aanval van 
SWNZ te halen. Zij kwamen hierdoor 
lastig in het spel en hadden moeite 
om een aanval op te bouwen. Door 
het missen van een aantal grote kan-
sen kon Argo echter niet weglopen 
bij SWNZ. 
Doordat Argo als team heel goed 
bleef spelen, bleek uiteindelijk de 
ervaring van Argo doorslaggevend. 
Nadat Josine Raaijmakers in het 1e 
deel van de wedstrijd de lijnen in de 
verdediging uitzette, ging ze zich in 
het 2e deel meer met de aanval be-
moeien. Dit resulteerde uiteindelijk in 
3 doelpunten van haar hand in het 
4e part. Ook Liesbeth van der Korst 
had met haar 3 doelpunten weer 
een groot aandeel in de uiteindelijke 
uitslag van de wedstrijd: 7-4 in het 
voordeel van Argo. Renske vd Burgt 
scoorde hierbij ook nog voor Argo uit 
een overtal situatie. Dit is een prima 
teamprestatie van Argo, hierdoor 
heeft Argo de koppositie weer over-
genomen van SWNZ.

Uitslagen:
C1 – SWNZ  2-10,
D1 - De Treffers  4-3
Dames 1 – SWNZ 7-4
E1 – Aquamigos  10-11
E2 - PSV1  4-19
Heren 1 - De Stormvogel 9-6
Heren 2 – Gorgo  3-11

Programma Zaterdag:
PSV - C1  16.00u
Aquamigos - E2   17.05u
De Vennen - Dames 1  17.30u
OZC`57 - D1   18.00u
De Treffers - Heren 1  18.15u
Arethusa - Heren 2  20.00u

Zwemmen
Afgelopen zondag is er door 29 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 2e Competitie-
wedstrijd in zwembad ‘Het Groene 
Woud’ in Kapelle. Tijdens deze wed-
strijd is er 2 keer een 1e plaats, 7 keer 
een 2e plaats en 7 keer een 3e plaats 
behaald. Er zijn 47 persoonlijke re-
cords gezwommen.

Met een klein hartje ging ik naar EasyFit. 
Een vriendin had voor mij een afspraak 
gemaakt. Mijn vriendin was superenthou-
siast over het centrum en haar resultaat. 
Als zij het kan, moet ik het ook kunnen. Ik 
was echter best zenuwachtig. Ik en sport? 

Alles werd automatisch ingesteld
Na een korte vragenlijst over mijn gezond-
heid en mijn redenen om te willen sporten, 
kon ik mij omkleden.  Ik mocht nog geen 
abonnement nemen! Ze wilden eerst 
weten of ik het wel leuk ging vinden. Dat 
vond ik wel tof. Ik mocht me omkleden, en 
we zouden starten. Ik kreeg eerst een 
uitleg over de Milon Cirkel, dit zou voor 
iedereen de ideale manier zijn om te 
starten. De Milon Cirkel was een gemakke-
lijke manier om goed moe te worden, 
vertelde mijn coach me! In het midden 
staat een gigantische waterzuil. Als die 
bubbelde moest je oefeningen doen. Ik 
kreeg een soort bankpasje met een chip. 
Mijn coach stelde de toestellen voor mij in.
De volgende training moest ik gewoon 
mijn kaart opnieuw in het toestel stoppen, 
en alles stelde zich dan automatisch in, 

CIRKEL

zoals mijn coach dat de eerste keer 
gedaan had. Ik kon dus geen fouten 
maken. Oef, een geruststelling.

Ik had dadelijk een goed contact met de 
andere klanten.
35' later stond ik nat in het zweet! Ik had 
nog nooit zo gezweet, maar toch voelde ik 
me super. De tijd was omgevlogen. 
Voordat je een oefening beu bent moet je 
weer snel naar de volgende. Ik dacht dat ik 
het nooit zou kunnen maar ik werd ook 
prima geholpen door de andere klanten. 
De sfeer was daar echt wel losjes.

Ik vreesde enkel dat ik de volgende dag 
niet meer uit bed zou kunnen. Dit viel 
echter reuze mee! Ik moest wel 5 dagen 
wachten voor de volgende training.Het 
leuke aan de Milon Cirkel is dat je echt moe 
wordt zonder dat je het echt merkt! Je kan 
ook niets verkeerd doen, dus je mag je 
helemaal laten gaan. 

Je mag de eerste 6 weken niet Diëten! 
Ik wou dus duidelijk afvallen, maar ik 
mocht de eerste 6 weken niet diëten. Ik 

moest eerst zorgen dat door de Milon  
Cirkel mijn stofwisseling verhoogde.  Elke 
training ging het beter! Ik had nooit 
gedacht dat ik sporten leuk zou vinden! Ik 
merkte echter dat het elke week beter en 
beter ging. Ik had niet verwacht dat ik zo 
snel resultaat zou voelen.

Na een maand was ik mooi een hele 
kledingmaat kwijt! Ik voelde me boven-
dien ook fitter, ik had minder last van mijn 
rug, ik sliep beter én ik leerde een heleboel 
toffe mensen kennen. Ik ga nu zelfs vaak 
twee keer per week. Het kost me echt geen 
moeite meer om mezelf te motiveren om 
te gaan. 

Het resultaat mag er ook zijn! Ik eet een 
beetje anders dan vroeger maar zeker niet 
minder en ook bijzonder lekker! 

Ik kan de Milon Cirkel echt aan iedereen 
aanbevelen!

ERVAAR 
EN

VRIJBLIJVEND ZELF

OF DE MILON CIRKEL

ÉCHT IETS VOOR JOU IS

NU GRATIS 

Bel ons en maak een afspraak om

gratis en geheel vrijblijvend 

onze Milon Cirkel uit te proberen.

De Milon Cirkel is de efficiëntste

en plezierigste manier van sporten !

Eindelijk een oplossing voor mensen die niet
graag sporten én weinig tijd hebben! 

CIRKEL

Slechts 2x per 10 dagen 35' trainen en 15x meer resultaat.
 Wetenschappelijk bewezen !

Voor jong en oud.

GEWICHTSVERLIES - FIGUURTRAINING - SPIERVERSTEVIGING
VERMINDERING RUGKLACHTEN

Maak kennis met ons 90 dagen programma. Alleen in April: 1 maand gratis en vrijblijvend
kennismaken met de Milon Cirkel zonder aankoopverplichting.

w e l l n e s s c l u b s

HEALTH SPORT

0411 - 684 222

GEWICHTSVERLIES - FIGUURTRAINING - SPIERVERSTEVIGING
VERMINDERING RUGKLACHTEN

Tiga Health & Sport • Pr. Bernardstraat 27A Boxtel
0411 - 684 222 • www.tiga.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

VW-theoriepakket gratis 
bij iedere nieuwe aanmelding

 met SLIPCURSUS + 
SAFETYCOURSE dag
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

WinterSale!!!
-40%

(2 stuks of meer, 1 stuk -25%)
geopend

di t/m vr van 10.00 uur tot 17.00 uur
za van 10.00 uur tot 16.00 uur

dammen Bekerkampioenschap van Brabant individueel

RDS’er Leo van Vlerken naar 
kwartfinale

In een gezellige en spannende am-
biance in Dommelzicht, op maan-
dag 5 november, was RDS gastheer 
van de 3de ronde van het Brabants 
bekerkampioenschap dammen in-
dividueel. 

Van de overgebleven 16 spelers had-
den zich maar liefst 4 dammers van 
RDS weten te plaatsen. Voor Mar-
tien van Erp was de volgende ronde, 
een plaats in de kwartfinale, een 

brug te ver;  een fraai uitgevoerde 
damcombinatie van tegenstander 
Willem Peter Berkelmans luidde het 
verlies in. Gerben te Raa had ge-
zien zijn rating de beste kansen te-
gen Theo van de Westelaken maar 
kon uiteindelijk uitschakeling toch 
niet voorkomen. Onze clubgenoten 
Arno Bloks en Leo van Vlerken loot-
ten tegen elkaar en dat betekende 
dat RDS met tenminste 1 speler naar 
de kwartfinale zou gaan. In een ge-

lijkopgaande en spannende partij, 
waarbij Arno bij aanvang licht favo-
riet was, wist Leo in het eindspel een 
klein voordeel in winst om te zetten.

Als Leo zijn huidige vorm weet vast 
te houden zijn er kansen om zich 
te plaatsen voor de halve finale. 
Daarvoor zal hij op donderdag 22 
november bij HED in Rosmalen zijn 
wedstrijd tegen Theo van de Weste-
laken moeten winnen.

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

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst



Woensdag 14 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
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MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

8 september - 29 november 
Expositie ‘Kunst Dichterbij bekeken’

  Zaken- en bestuurscentrum

10 oktober - 28 december 
Expositie van naaldschilderwerk  

Zorgcentrum Odendael

14 oktober - 15 december  
Tentoonstelling 

Harrie Eijkemans
  Mariëndael

29 oktober - 10 december  
Schilderijen van 
Joke van de Ven

Locatie: Bibliotheek

1 november - 31 december  
Expositie naaldschilderwerk

Willemien van Aarle
  Odendael

15 november
Onderonsje: film kijken en napraten

Damiaancentrum

16 november 
Vrije dansavond
  De Vriendschap

17 november 
Diner Chantant Roois kamerkoor

  De Vriendschap

17 november 
Gewoon wir unne 
gezellige aovend

11 - 11 Bal 
Café Oud Rooij

17 november 
Verkiezingsavond 

Ondernemer van het Jaar 
  ‘t Leeuwke

17-19 november
Feestweekend Sas en Tas
Centrum Sint-Oedenrode

17 - 19 november 
Wintervoorstelling 

“Warm Wit”
De Knoptoren 

17 november 
Echo Forever
OJC de Werf

18 november 
Bridge-drive Rode Kruis/Lions

  De Beckart  

18 november 
1e Rooise Snèvel en Corenwijn mert

  Slijterij van Boxmeer

18 november
Olat 45 jaar Jubileumtocht

  De Vriendschap

18 november 
Sinterklaas Intocht  

Sint-Oedenrode

18 november  
Wat is jouw talent?

  Mariendael

18 november
Koopzondag

  Centrum Sint-Oedenrode

18 november 
Zwarte Pieten op  

  Kinderboerderij Kienehoeve

18 november 
Orgelconcert door 

Marc Baumann
  Martinuskerk

18 november 
Rikken en Jokeren
  De Dorpsherberg

20 november - 5 december  
Wintervoorstelling

 “Warm Wit”
  De Knoptoren 

21 november 
Roois Biergilde
  café Van Ouds

23 november 
Show ‘Tis aalt wa’
  De Vriendschap

23 - 25 november 
Klompenklets

  De Beurs

23 november 
Film “L´Enfant” 

van Jean Pierre en Luc Dardenne
  Mariendael

24 november 
Live: Eternity

  café Van Ouds

24 - 25 november 
Hollywood

  Oud Nijnsel

24 november 
Reünie Bar-Disco-’t Klumpke

  cafe Oud Rooij

25 november 
Workshop oceandrum maken

  Leef & Vind

25 november 
3e wedstrijd Trimcompetitie

  Park Kienehoef

27 november 
Uitleg over online boekhouden

  Bastion

30 november 
DJ Punish

  Café Oud Rooij

1 december 
Frontaal

  Café Oud Rooij

2 december 
Brian Christopher
  Café Van Ouds

2 december 
rikken en Jokeren
  De Dorpsherberg

4 december
Koopavond Sinterklaas

  Centrum Sint-Oedenrode

5 december 
Sinterklaas

 
6 december 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
  De Vriendschap

8 december 
Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
  Kinderboerderij Kienehoeve

8 december 
Dansavond
  Odendael

8 december
The Voice of Papgat

  De Vriendschap

9 december 
Winterbraderie

  Centrum Sint-Oedenrode

9 december 
Concert “de Schola van het 

Helmonds Vocaal Ensemble”
  Martinuskerk

10 december 
 Kerstmarkt 
Odendael

11 december 
KBO film: Fanfare

  Odendael

13 december 
Benefitdiner Eten-Eten 

  De Beurs

15 december 
Out of the Basement

  Café Van Ouds

15 december 
Workshop 

natuurkussen maken
  Leef & Vind 

15 - 16 december 
Popkoor Novelty 

‘On top of the World’ 
  De Blauwe Kei

15 december 
Disco

  The Joy

15 december 
Live: Out of the Basement

  café Van Ouds

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

www.facebook.com/demooirooikrant




