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Folders deze week:
Forum vuurwerk

´t Paperas
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

VRIJDAG 19 DECEMBER 
TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR

25 KO
RT

IN
G0

0
OP HET HELE ASSORTIMENT!*

KERSTKOOPAVOND

Formido St. Oedenrode. Eerschotsestr. 44. Tel.: 0413-49 03 33 

VRIJDAG 19 DECEMBER VRIJDAG 19 DECEMBER 
TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR

VRIJDAG 19 DECEMBER 

*Zie spelregels in onze bouwmarkt of kijk op formido.nl/spelregels

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Tonpratersjubileum Rien Bekkers

Lachen voor een goed doel

Rien Bekkers is een waarlijk ambas-
sadeur voor het tonpraten. Dat kwam 

afgelopen weekend duidelijk 
naar voren. Ter ere van 
zijn 33-jarig jubileum 
als tonprater, zorgde 
Rien Bekkers voor een 
avondvullend program-

ma met ‘klets’ op hoog 
niveau. In eerste instantie 

zou er één voorstelling komen, 
maar het werden er uiteindelijk 

twee. En zelfs voor die tweede ju-
bileumvoorstelling was de zaal uit-
verkocht. Zaterdag en zondagavond 
stroomde het publiek van heinde en 
verre De Loop’r binnen vanwege het 
tonpratersjubileum van Rien Bekkers. 

Brabantse vertelkunstenaars
Er stond dan ook niet zomaar een stel-
letje ‘kletsers’ in de ton. Als tweema-
lig kampioen van Zuid-Nederland en 
tevens winnaar van de Zilveren Nar-

rekap, wist Rien Bekkers een aantal 
collega-tonpraters van topniveau te 
trekken. “Ik noem het geen tonprao-
ters meer, maar vertelkunstenaars”, al-
dus presentator René van Boxtel.  Ton 
Brekelmans bracht als Tôntje Snotpin 
het publiek inderdaad al direct tot tra-
nen aan toe aan het lachen en het naar 
eigen zeggen ‘vet coole wijf Bertha 
Meulenpaard’ (Kitty Goverde) had dui-
delijk haar anorexia overwonnen. 
» Lees verder op pag. 12
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Rien Bekkers is een waarlijk ambas-
sadeur voor het tonpraten. Dat kwam 

afgelopen weekend duidelijk 
naar voren. Ter ere van 
zijn 33-jarig jubileum 
als tonprater, zorgde 
Rien Bekkers voor een 
avondvullend program-

ma met ‘klets’ op hoog 
niveau. In eerste instantie 

zou er één voorstelling komen, 
maar het werden er uiteindelijk 

Winterbraderie last van concurrentie

Eindelijk stemde het weer de organi-
satie en de winkeliers tevreden. De 
afgelopen jaren was het kommer en 
kwel. Buien zorgden voor chagrijn. 
Zondag niet. Toen piepte de zon 

soms door de wolken. Het was een 
beetje koud, maar tijdens een beetje 
Winterbraderie mag je best bibberen.

» Lees verder op pag. 26

UITSLAG Vrijwilligers-
werk

‘Sint-Oedenrode herbergt veel 
vrijwilligers’
Eten serveren bij Eetpunt Boskant, 
bardienst bij tennisvereniging Kie-
nehoef,  vrijwilliger bij VVV, be-
stuurslid van een wijkvereniging, 
het begeleiden van mensen met 
het syndroom van Down of tome-
loze inzet als mantelzorger. Vrijwil-
ligerswerk wordt in de participa-
tiesamenleving steeds belangrijker. 
Sint-Oedenrode draagt daar nu al 
een grote steen aan bij. Er zijn in dit 
dorp duizenden vrijwilligers, in wel-
ke vorm dan ook. Alleen Welzijn de 
Meierij al levert 115 vrijwilligers in 
Sint-Oedenrode die zich via de wel-
zijnsorganisatie in laten zetten. Van 

het panel van TipMooiRooi is maar 
liefst 65% vrijwilliger. 
» Lees verder op pag. 8

ja
nee

Bijzondere Nachtmis 
in St. Martinuskerk

24 december, aanvang 23.30u
lees verder op pag. 25
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Steun betuigen kunt u via 
www.rooisefamilieberichten.nl

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 1
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2014
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917
(buiten kantooruren)
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw 
warme medeleven en de oprechte steun, in welke vorm 
dan ook, na het plotseling overlijden van mijn dierbare 
vrouw, "ons mam", schoonmoeder, oma en super oma

Toos Sijbers- van Rijsingen

Harrie Sijbers en familie
Keefheuvel 17, Liempde

Een woord, een kaart of een gebaar, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Wij bedanken een ieder die tijdens het ziek zijn 

en na het overlijden van 

Jeanne Hulsen  - van Heeswijk

ons bij heeft gestaan.
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat ze bij ons en 

bij zo velen geliefd was.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de verpleging van 

thuiszorg Pantein, dr. Van Mil en Marjon van de Ven 
van Uitvaartverzorging A. Kuis

Wim, Bart, Lieke en Stan

Stil ben je van ons heengegaan 
Je hebt altijd voor ons klaargestaan 

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
Zo was heel je leven 

Je was een schat voor ons allen 
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen 

 
Na een gelukkig leven, vol liefde en zorg voor haar gezin en 

warme belangstelling voor vele anderen, is onverwacht overleden 
 

Bets van Kasteren – de Laat 
 

∗ 20 april 1948                             † 10 december 2014 
 

Lieve vrouw van Piet van Kasteren 
 

Mama van Mirjam en Marcel 
 

Oma van Femke en Maaike 
 

Dochter van Tinie de Laat - Vulders 
 
 

Hoge Vonderstraat 26 
5492 CJ Sint-Oedenrode 

 
 

De crematiedienst heeft op  
woensdag 17 december 2014 plaatsgevonden. 

 

Wij hebben het verdrietige bericht ontvangen dat

Bets van Kasteren

trouw lid van onze vereniging is overleden.
Wij wensen Piet, Mirjam, Marcel, 
Maaike, Femke 
en de families heel veel sterkte toe.

K.V. de Narrekap
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Haal onze kerstlijst in de winkel of download ’m van onze website 
      en bestel voor 20 december, dan weet je zeker dat 
              al dat lekkers straks kerstvers voor je klaar staat.

KERST OP Z’N BEKKERST
Frambozen 
toefjes
per stuk

1,95

Iglotaartje 
8-10 personen

18,50

Chocolade dessert 
taartje 
6 personen

14,95

Tiramisu tulband
5-6 personen

14,95

Kerstmutsjes
cheesecake/
framboos
1,95

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

Amaretto rol 
met amarenekersen
5 personen
9,95

Kerstprogramma Odaparochie

Samen de weg naar kerstmis beleven

‘Advent’, waar staat dat eigenlijk 
voor? Voor de één zal het duide-
lijk zijn, maar voor de ander is het 
wellicht een interessant gegeven. 
‘Advent’ is afgeleid van het latijnse 
woord ‘adventus’. Letterlijk bete-
kent het ‘de komst’. De adventstijd 
is inmiddels aangebroken: De tijd 
van verwachting op de komst van 
het kindje Jezus en van voorberei-
ding op het komende kerstfeest. 
Ook de Odaparochie maakt zich op 
voor de komende kerstdagen. Er is 
hard gewerkt om het kerstprogram-
ma samen te stellen en in de kerken 
is de kerststal reeds verrezen. Be-
zoekers van de Martinuskerk staan 
dit jaar een aantal extra verrassin-
gen te wachten…

Op weg naar de stal
Daar is zelfs een complete kerstweg 
gerealiseerd. “We wilden de men-
sen meer meenemen in het kerst-
verhaal”, zegt Pastoor Blom. “Zo-
doende hebben we in overleg met 

onze ontwerper en bouwer Leo van 
Lieshout besloten om een ‘weg’ te 
bouwen naar de stal. Het resultaat is 
een kerstweg in de vorm van diverse 
panelen. Op weg naar het kind van 
vrede en vreugde kunnen de mensen 
Jozef en Maria, de engelen, herders 
en de Drie Koningen ontmoeten. En 
na een bezoekje aan de stal wordt 
ieder uitgenodigd om op een kaartje 
van de engel een mooie wens of ge-
bedje te schrijven. Al deze kaartjes 
komen op een groot paneel achterin 
de kerk te hangen.” In samenwer-
king met SKOSO heeft het pastoraal 
team een kersproject samengesteld. 
Diverse kleine ‘herders’ uit groep 1 
en 2 gaan deze week de kerstweg al 
klassikaal afleggen. 

Nachtmis Martinuskerk op KRO
In de Martinuskerk vindt dit jaar één 
gezamenlijke nachtmis plaats, die 
om 23.30 uur aanvangt. “De KRO 
heeft ons gevraagd om het decor 
te zijn voor de nachtmis”, vertelt 

Pastoor Blom. Dat brengt wel wat 
teweeg. Vanwege de opbouw van 
licht, geluid en de camera’s kan er 
maar één nachtmis zijn. Van deze 
ene nachtmis wordt wel extra werk 
gemaakt. De gezamenlijke koren 
treden op, enkele kinderen brengen 
een aantal kerstmotetten ten geho-
re en er zijn, naast het orgel, diverse 
muziekinstrumenten te beluisteren. 
Blom: “We hopen dat veel mensen 
de mis ‘live’ in de kerk mee komen 
vieren, zodat we ook de mensen 
die niet naar de kerk kunnen ko-
men, thuis een warm kerstgevoel 
geven.” 

Vanwege die ene nachtmis is ook de 
eerste kerstdag anders ingekleurd.  
De ‘herdertjesmis’ begint om 09.30 
uur en is bestemd voor jong en oud. 
Tijdens de mis wordt het evange-
lie van de herders voorgelezen en 
mogen alle kinderen verkleed naar 
de kerk komen als een van de figu-
ren uit het kerstverhaal. Om 11.00 
uur volgt hierop de hoogmis. Ook 
de kerken in Olland en Nijnsel zijn 
deze kerst geopend. Op kerstavond 
vindt om 18.00 uur een kerstavond-
viering plaats in de H. Antonius 
van Padua te Nijnsel en om 19.30 
uur in de H. Martinus te Olland. In 
beide kerken zal tevens een paneel 
komen staan waarop mensen hun 
‘engeltje met kerstwens of –gebed’ 
kunnen hangen. De kerk in Boskant 
is gesloten, maar dankzij Jan van de 
Meulegraaf, Arie van Alebeek en 
Henk Verboort, staat er inmiddels 
een mooie kerststal onder de luifel 
van de Ritakerk.

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

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

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

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

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

Alle lieve kaarten, berichten en bezoekjes die we hebben
ontvangen na het overlijden van mijn Mariëlle, onze zus en 
lieve tante

Mariëlle van der Heijden

waren hartverwarmend en hebben ons diep geraakt.
We willen iedereen die op welke wijze dan ook een steun
voor ons zijn geweest hiervoor heel hartelijk bedanken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
Wilma van Casteren en Theo Cloosterman Uitvaartzorg.

  Wilma van den Hurk
  Ad en Marjorie
  Liesbeth en Ben
  Loes en Jan
  Willem
  Geert en Anne
  Elles

Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven 

bij het overlijden van  

Anneke van Eerd - Koks 
Uw aanwezigheid op de dag van het afscheid  

en alle andere blijken van deelneming, waaronder de vele 

condoleancekaarten, zijn ons tot steun  

bij het verwerken van dit verlies.. 

Familie van Eerd. 

Sint-Oedenrode, 17 december 2014. 
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VOOR DE VERSTE GROENTEN, HET SAPPIGSTE FRUIT EN DE LEKKERSTE SALADES.

KERST
KRAKER!

Boskantseweg 87 | Sint-Oedenrode | T: 0413-490102

De allerlekkerste salades van Rooi en  omstreken mogen 
niet ontbreken bij uw kerstbrunch, gourmet of diner!

 
Kerst 2014 wordt pas een feest 

als U bij “de Bever” bent geweest

GRATIS FLES 
SINAASAPPELSAP

 bij besteding van min € 5,00
Geldig van 20 t/m 24 december

Wij wensen iedereen hele � jne feestdagen en een heel gezond 2015 toe!!!

Zaterdag 27 december zijn 
wij gesloten

GRATIS

De Springplank
De meerwaarde van een ‘Integraal Kindcentrum’ in je school

In een Integraal Kindcentrum gaat 
de samenwerking verder dan het 
hebben van verschillende organisa-
ties binnen de school. De kern is het 
integraal denken en werken rondom 
kinderen. In onze school hebben 
we dit voor elkaar gekregen met 
“De Verbinding”. Samen kijken we 
steeds hoe we op elkaar kunnen aan-
sluiten en elkaar kunnen versterken. 
Dit alles met oog voor het kind, dat 
we samen zo goed mogelijk willen 
begeleiden en laten ontwikkelen. 

De kracht van ons Integraal Kindcen-
trum is dat onze visies goed op el-
kaar aansluiten. Zo hechten wij veel 
waarde aan het werken in en met 
kleine groepen, waardoor er veel 
kwaliteit geboden kan worden. Een 

bijkomend voordeel 
is dat alle kinderen 
echt in beeld zijn en 
er ook gericht ge-
keken kan worden 
waar het kind be-
hoefte aan heeft in 
zijn ontwikkeling. 
We stellen het kind 
centraal, want het 
gaat er ons om dat 
we die zo goed mogelijk willen en 
kunnen begeleiden. Hierdoor willen 
we veel handen in de klas. Zowel het 
personeel van De Verbinding als die 
van De Springplank vindt openheid 
een belangrijke voorwaarde voor een 
goede samenwerking.  Met grote 
regelmaat hebben we inhoudelijke 
gesprekken waarin we de normen, 

waarden en de begeleiding van de 
kinderen op elkaar afstemmen. Dit 
doen we, zodat we een goede door-
gaande leerlijn realiseren en we hier-
door de ontwikkelingskansen van 
ieder kind kunnen vergroten.

De Cirkel is rond
De eerste stap die kinderen in de 
school zetten, is bij de start in de 
peuteropvang. Hierdoor raken ze  
gewend aan het gebouw, de mensen 
en de omgeving. We werken met re-
gelmaat samen met activiteiten, zo-
dat de kinderen alvast wennen aan 

de school en de omgang met andere 
kinderen. Hierdoor is de overstap 
van peuteropvang naar de kleuter-
klas kleiner en verloopt deze soepel.

In het peuterprogramma kan vroeg-
schoolse educatie (VVE) aangebo-
den worden, voor de kinderen die 
dit nodig hebben. De gemeente on-

derstreept het belang dat kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand 
een inhaalslag kunnen maken door 
het VVE programma. Onze missie 
als Springplank is: “Alle kinderen 
gelijke kansen.” We merken dat 
niet iedereen op hetzelfde niveau de 
school instroomt. Dat is logisch en 
goed, want ieder kind heeft recht op 
zijn eigen ontwikkeling.  Wij vinden 
het belangrijk dat elk kind dezelfde 
kansen krijgt. Dit kan mede dankzij 
een goed VVE beleid, waarbij wij de 
kinderen flink zien groeien, met als 
gevolg dat ze rond het beginniveau 
instromen en een fijne start hebben 
bij de kleuters.

Vervolgens stappen ze vanaf hun 
4de jaar de basisschool in. Er is een 
warme overdracht vanuit de peuter-
opvang, zodat we door kunnen gaan 
waar ze gestopt zijn bij de peuter-
opvang. Sommige kinderen gaan na 
school naar de buitenschoolse op-
vang. De begeleidsters van de peu-
teropvang zijn ook de begeleidsters 
van de buitenschoolse opvang. Dit 
geeft de kinderen houvast, want het 
vertrouwde gezicht van de peuter-
opvang zien ze terug tijdens de na-
schoolse opvang. Mede hierdoor is 
er een team mensen om het kind ge-
vormd en dat is precies waar het om 
draait in een integraal kindcentrum. 

In de komende MooiRooiKrant 
wordt meer verteld over het di-
gitale onderwijs in onze school. 
Kijk voor meer informatie op 
www.obs-despringplank.nl

advertorial

Kaartavond CV 
’t Skrothupke
Op zaterdag 20 december a.s. 
houdt CV ’t Skrothupke uit Sint - 
Oedenrode weer zijn traditionele 
kaartavond.

U kunt weer rikken of jokeren voor 
mooie vleesprijzen, levensmiddelen-
pakketten en vele andere prijzen. De 
avond begint om 20 uur en wordt 
gehouden in café Oud Rooy.
Inschrijven kan vanaf 19.45 uur.
Een uitgesproken gelegenheid om 
tijdens deze donkere dagen voor 
Kerst en Nieuw, eens met anderen 
een avondje gezellig te ontspannen 
en onder het genot van een drankje 
samen een kaartje te leggen. Ouder-
wetse gezelligheid met een sportief 
karakter. 

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Dinsdag 8.00u tot 12.30u te 

Schijndel, Evenementenplein, 
de Steeg.

Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 
te Veghel

Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 
te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl
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MooiRooikrantDe 5
Voedselbank winnaar Hart voor Elkaar actie Rabobank
5.793 leden van Rabobank Hart 
van De Meierij die in totaal 27.301 
stemmen uitbrachten op 220 lokale 
verenigingen en stichtingen; dat is 
het resultaat van de eerste editie 
van ‘Hart voor Elkaar’. Een resultaat 
dat alle verwachtingen overtrof. 
Alle stemmen zijn inmiddels geteld 
en de uitslag is bekend. De ‘prij-
zenpot’ van € 100.000,- gaat begin 
2015 verdeeld worden.

Grote winnaars
Voedselbank Boxtel/Sint-Oedenrode
/Haaren, Bestrijding Eenzaamheid 
Ouderen (Sint-Oedenrode) en stich-
ting Hartwacht (AED netwerk, Sint-
Michielsgestel) zijn op het erepodi-
um terechtgekomen. De winnaar is 

de voedselbank met 625 stemmen, 
wat resulteert in een donatie van  
€ 2.289,-. Bestrijding Eenzaamheid 
Ouderen eindigde uiteindelijk op 
605 stemmen (€ 2.216,-) en was 
gedurende de stemperiode verwik-
keld in een nek-een-nekrace met de 
voedselbank. Even stond zij zelfs op 
nummer 1. Op gepaste afstand werd 
Hartwacht derde met 498 stemmen, 
nog altijd goed voor een mooie do-
natie van € 1.824,-. 

Top 10
Opvallend aan de uitslag is dat met 
name stichtingen voor minderbe-
deelden, ouderen en kinderen in de 
top 10 zijn geëindigd. Op plek 4 t/m 
10 staan respectievelijk: stichting 

De Zevensprong (Sint-Oedenrode), 
Zonnebloem Sint-Michielgestel, 
Vincentius Boxtel, Mini-Gestel, 
BuitenGewoon (Berlicum), Zon-
nebloem Boxtel-Gemonde en KBO  
Sint-Oedenrode. Hun donaties lig-
gen tussen € 1.733,- en € 1.066,-.

Volledige uitslag
De volledige uitslag wordt gepubli-
ceerd op de website van Rabobank 
Hart van De Meierij: www.rabobank.
nl/hvdm , kopje ‘Hart voor Elkaar’. 
Rabobank Hart van De Meierij dankt 
de 220 clubs voor hun deelname en 
de bijna 5.800 leden voor het uitbren-
gen van hun stemmen. Gezien het 
overweldigende succes volgt er een 
tweede editie in het najaar van 2015.

“Ik geef graag iets aan mensen die het nodig hebben”

Terwijl de één wat schuchter keek 
en niet direct merkte wat er aan de 
hand was, reageerde de ander di-
rect op het enthousiasme van de 
Lions-vrijwilligers. Bij de super-
markten Emté en de Aldi stonden 
ze opgesteld om voedsel in te za-
melen voor de Voedselbank. Ook 

burgemeester Maas, één van de 
Lions, hielp met plezier een handje 
mee.

De afgelopen jaren blijkt de actie 
iedere keer een succes. Winkelend 
publiek wordt gevraagd om één of 
meerdere producten achter te laten. 
Soep, drinken, koek, koffie, was-
middel, muesli, chips, noem maar 
op. Alles is welkom om de mensen 
die aangesloten zijn bij de Voedsel-
bank een fijne Kerst te bezorgen. 
“Ik geef graag iets aan mensen 
die het nodig hebben”, jubelt een 
vrouw, terwijl ze enkele pakken sap 
op tafel zette. Tot vreugde van de 
vrijwilligers. “Weer een krat vol”, 
wordt blij gemompeld. Na volgende 
week wordt de score opgemaakt. 
Dan staan de Lions nog een zater-
dag bij de Jumbo en Albert Heijn.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
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Speelweek van wo 17/12  t/m wo 24/12/2014

The Hobbit: Battle Of The Five Armies (3D)  (8,-) do./za./ma 21:15 - The Hobbit: Battle Of The Five Armies (2D)  
(8,-) (Wo. 17 dec.) vr./zo./di. 21:15 - Gooische Vrouwen 2  (€ 7,50) (Wo. 17 dec.) do./vr. /za. 

/zo./ma./di. 18:45 - Wiplala (€ 6,50) za./zo./ma./di./ (Wo. 24 dec.) 11:00 - Mees Kees op de Planken (€ 6,50) (wo. 
17 dec.) 13:30, vr. 16:30, za./ zo./ma./di. (Wo. 24 dec.) 13:30 - De Pinguins van Madagascar (2D NL) (6,50) (wo. 17 

dec.) 15:45, za./ma. (Wo. 24 dec.) 16:00 - De Pinguins van Madagascar (3D NL) (6,50) zo./di 16:00

Specials: Biobest 50+ A Weekend in Paris  (€ 6,-) do./vr. 14:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+
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Aanvang 20.00 uur 
Sportpark de Neul
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G. Kluijtmans

, keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

KERST TIP

GOURMETSCHAAL

7 VLEES SOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

DIVERSE LUXE VLEESWAREN

PARMAHAM,

SERRANOHAM

HEERLIJK BIJ 

VOORGERECHT

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder

carpaccio

3

70

per 

portie70-80 

LEKKER VOOR DE KEST

CANADESCHE-

HAM

OVEN KLAAR!!

DIVERSE RAGOUTS

RUND-,KALFS-

KIPRAGOUTS

UIT EIGEN KEUKEN

Nieuws van de Zevensprong

Thema 2015 is bekend
De kerngroep is alweer begonnen 
met de voorbereidingen van de Ze-
vensprong 2015. Het thema van de 
29e Zevensprong zal zijn: Met de 
Zevensprong op safari! De Zeven-
sprong vindt plaats van 21 tot en 
met 24 juli 2015. Het beloofd een 
avontuurlijke week te gaan worden!

Hart voor elkaar, Rabobank
Inmiddels is de uitslag van de actie 
"Hart voor Elkaar" van de Rabobank 
bekend gemaakt.  De kerngroep is 
blij verrast met het resultaat! De actie 
heeft de Zevensprong een sponsor-
bijdrage van ruim 1700 euro opgele-
verd! En daarmee is de Zevensprong 
op een 4e plaats geëindigd. Een fan-
tastisch resultaat, wat heel welkom 

is om weer een mooie Zevensprong 
te organiseren komend jaar. Ieder-
een die op de Zevensprong heeft ge-
stemd, willen we heel graag bedan-
ken! Fantastisch dat er zoveel mensen 
op de Zevensprong hebben gestemd. 
Voor de kerngroep is dit een extra sti-
mulans om er weer een fantastische 
week van te maken in 2015!

SCHILDERATELIER JOLAN VAN MEER IS GEOPEND!
Vanaf heden schilderlessen en work-
shops voor volwassenen op een bij-
zondere locatie in het buitengebied 
van Sint-Oedenrode. De schilderles-
sen worden gegeven op dinsdagoch-
tend en middag van 9.30 tot 11.30 en 
13.00 tot 15.00 uur. En donderdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur.

We schilderen in kleine groep-
jes van maximaal 6 personen, 
waardoor iedereen persoonlijke 
begeleiding krijgt in een gezellige 
sfeer. 

De prijzen per les zijn 10 euro excl. 
materiaal en 15 euro incl. materiaal.
Daarnaast is er ook nog de moge-

lijkheid om deel te nemen aan een 
dagvullende schilderworkshop met 
een hapje en een drankje,  denk 
hierbij aan een vriendenuitstapje of 
een teambuildingsuitje.

Data en prijsafspraak in overleg

Voor meer info neem con-
tact met me op via de mail:  
martinenjolan@gmail.com of 
telefoon: 06-81427496 of check de 
website uit www.vanmeer.exto.nl

LEUKE KADO-TIP IN DECEMBER 
& JANUARI! geef eens een orgi-
neel kado nu een speciale prijs,  
2 schilderlessen voor 27.50 euro

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

advertorial
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AH St. Oedenrode zet
de boodschappen

voor u klaar!

AHSintoedenrode.nl
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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van 11.00 tot 17.00 uur

vuurwerkvuurwerkHet mooiste

van Nederland

www.intratuinvuurwerk.nl

Elke zondag open tot Kerst
Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

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

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

www.verkeersschoolschellekens.nl
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

wij wensen iedereen
WARME KERSTDAGEN

en de beste wensen voor een
 GEZOND 2015!

Mobiel: 06 - 43 58 14 07
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Start Mindfulness,- en 
Compassie training
Effectieve trainingen om stress, psychische klachten 
en chronische pijn te hanteren en te verminderen. 
In januari starten 8-weekse trainingen in Veghel. 

Voor meer informatie / aanmelden zie:
www.more-mindful.nl

Nieuw: AH Afhaalpunt bij Albert Heijn 
Koopman in Sint Oedenrode

Na een maand voorbereiding is het zover... 
onze nieuwe website AHSintoedenrode.nl is 
klaar voor gebruik. Internetverkopen gaan ook 
een belangrijke functie innemen in de levens-
middelenbranche. Jaar na jaar stijgen de ver-
kopen hierin. Albert Heijn heeft nu als eerste 
supermarkt in Sint-Oedenrode een eigen af-
haalpunt. 

Het principe is heel eenvoudig, u registreert 
zich op: AHSintoedenrode.nl en kunt daarna 
gebruik maken van ons hele assortiment wat 
online staat. Het gemak van de site is dat uw 
boodschappenlijstje in uw account blijft staan. 
80% van de wekelijkse boodschappen zijn na-
melijk hetzelfde. Deze hoeft u dan alleen maar 
“over te nemen” in uw nieuwe boodschap-
penlijstje, met daarbij de aanvulling van andere 
artikelen. 
AHSintoedenrode.nl is iets anders dan AH.nl: 
de boodschappen die u doet bij AHSintoe-
denrode.nl worden bij ons in de winkel voor 
u verzameld, door onze eigen medewerkers. 

Zo blijft alles dicht bij huis. Als u bijvoorbeeld 
voor 12.00 uur de boodschappen bestelt via de 
site, dat staan ze s ’avonds na 18.00 uur voor 
u klaar, u krijgt netjes een mailtje van ons wan-
neer de boodschappen voor u klaar staan. Kijk 
voor meer informatie op AHSintoedenrode.nl 
Achter onze winkel (zie foto) hebben wij ons 
afhaalpunt, u belt aan via de intercom, geeft u 
naam/nummer door en kunt weer in de auto 
gaan zitten. Wij zorgen dan dat de boodschap-
pen netjes in de auto worden gezet voor u. De 
boodschappen zijn immers via de site al afge-
rekend. 
Vanaf januari gaan we ook bedrijven benade-
ren voor onze diensten, “we gaan zo werk uit 
handen nemen van de bedrijven”, aldus Rob 
Heijmans, bedrijfsleider bij Albert Heijn Sint 
Oedenrode. 

Hebt u interesse, of vragen over onze nieuwe 
dienst, kijk even op de site AHSintoedenrode.
nl, komt langs of bel 0413-472208 (Rob He-
ijmans of Robin van de Ven)

advertorial

Woningaanbod Wovesto binnenkort inzichtelijk
Het woningaanbod van Wovesto is 
vanaf 2 februari 2015 inzichtelijk 
op de website www.daarwilikwo-
nen.nu. Op die site komen ook de 
huur- en koopwoningen van collega 
corporaties St. Joseph (Boxtel) en 
Huis & Erf (Schijndel, Sint-Michiels-
gestel) te staan. Daarmee krijgen de 
huidige en toekomstige woningzoe-
kenden een groter aanbod. Boven-
dien wordt het dagelijks vernieuwd.

St. Joseph en Huis & Erf werken al 
met een eigen aanbod. Voor de wo-
ningzoekenden van Wovesto wordt 
het allemaal een stuk transparanter. 
Straks valt iedere dag op één site 
te zien welke woningen er vrij zijn 
gekomen in de betrokken gemeen-
ten. Op dit moment zijn er in de re-
gio ruim 17.500 woningzoekenden 

bekend. Als iemand nu in aanmer-
king wil komen voor een woning in 
Schijndel of Boxtel dan moet die zich 
eerst inschrijven. Dat is straks voor-
bij. Iemand die bij Wovesto inge-
schreven staat, maakt ook kans op 
een woning in de andere aangeslo-
ten gemeenten. Met deze gezamen-
lijk website hopen de corporaties het 
voor de woningzoekenden zo simpel 
en transparant mogelijk te maken. Er 
gelden straks overal dezelfde regels. 
Ook de aanvraag voor urgentie be-
handelen de corporaties gezamen-
lijk. “Voor die 17.500 woningzoe-
kenden worden straks ineens 8800 
woningen aangeboden. De diversi-
teit wordt groter, evenals de vijver 
waarin gevist kan worden”, vertelt 
Marcel Meulen, directeur Huis & Erf. 

Iemand die de site scherp in de ga-
ten gaat houden, maakt technisch 
gezien kans om zijn wachttijd te 
verkorten. Echter is het zo dat – als 
meerdere mensen zich aanmel-
den voor een woning – de plek op 
de wachtlijst bepaalt wie voorrang 
heeft. De papieren inschrijfformu-
lieren verdwijnen en mensen krijgen 
ook geen post meer van Wovesto als 
ze in aanmerking komen voor een 
woning. Klanten die al ingeschreven 
staan, hoeven zich niet opnieuw in 
te schrijven. Ze krijgen nog te horen 
hoe ze zich bij de site aan moeten 
melden.
Mensen die buiten de site om ge-
holpen willen worden, kunnen nog 
steeds via andere kanalen contact 
opnemen met de eigen woningcor-
poratie. 

  

 

ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In december 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD
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Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
zoekt vrijwilligers  

Sluiting Welzijn 
De Meierij met 
feestdagen
Vanwege de feestdagen is het kan-
toor van Welzijn De Meierij gesloten 
van maandag 22 december 2014 
tot en met vrijdag 2 januari 2015.

Voor noodgevallen vanwege soci-
ale alarmering in Schijndel kunt u 
bellen naar 06-12929715.
Welzijn De Meierij wenst u fijne 
kerstdagen, een prettige jaarwisse-
ling en een gelukkig en gezond 2015 
toe. Vanaf maandag 5 januari 2015 
staan wij weer graag voor u klaar.

Welzijn de Meierij bedankt ‘gouden krachten’

Er zijn steeds meer vrijwilligers in 
Sint-Oedenrode die zich in willen 
zetten op allerlei gebieden. Vanzelf-
sprekend is het echter allemaal niet. 
Daarom houdt Welzijn de Meierij 
ieder jaar een middag voor al deze 
‘gouden krachten’.  Om de waarde-
ring naar hen uit te spreken.

Alle vrijwilligers van welzijnsorganisatie 

Welzijn de Meierij kwamen afgelo-
pen donderdagmiddag bijeen in de 
Gasthuishoeve te Sint-Oedenrode. 
Daar werden ze verwend met een 
heerlijk diner en met wat muziek. 
De waardering werd letterlijk en 
figuurlijk uitgesproken en daar wa-
ren de aanwezigen zichtbaar door 
verheugd. Op naar een nieuw jaar 
vol onbaatzuchtige daden.  

pen donderdagmiddag bijeen in de 
Gasthuishoeve te Sint-Oedenrode. 
Daar werden ze verwend met een 
heerlijk diner en met wat muziek. 
De waardering werd letterlijk en 
figuurlijk uitgesproken en daar wa-
ren de aanwezigen zichtbaar door 
verheugd. Op naar een nieuw jaar 

Vervolg voorpagina

‘Sint-Oedenrode herbergt veel vrijwilligers’
De reden waarom mensen geen vrij-
willigerswerk doen is in de meeste 
gevallen tijdsgebrek. Van de men-
sen die geen vrijwilligerswerk doen 
noemt 68% dat als voornaamste re-
den. Andere redenen die genoemd 
zijn: ‘Ik heb na twintig jaar vrijwilli-
gerswerk het stokje overgedragen’, 
‘Ik heb jonge kinderen en daardoor 
geen tijd’, ‘Ik ben niet in staat door 
middel van ziekte’, ‘Ik heb nog niks 
leuks gevonden’. Voor degene die 
nog niets leuks gevonden hebben 
een tip: zet alle verenigingen, stich-
tingen en instanties eens op een rij en 
ga kijken wat je leuk lijkt. Ook kun je 
zelf het heft in handen nemen. Er zijn 
heel veel eenzame mensen die graag 
eens vereerd worden met een be-
zoekje. Ook dat is vrijwilligerswerk.  

UITSLAG Vrijwilligers-
werk

Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk?

Ik heb geen tijd (68%)
Anders (30%)
Ik heb geen zin (5%)
Ik zie er de meerwaarde 
niet van in (1%)

Bekijk de bereiding 
van dit gerecht op 

www.smakelijkbrabant.nl 
of op onze Social Media 

pagina’s!

Baktijd 45 minuten:
Elektrische oven: 200 °C, 
Heteluchtoven: 180 °C

Benodigdheden:

1 pak Koopmans Witbrood
1,25 dl (125 ml) handwarm 
water
1½ dl lauwe melk
25 g boter
200 g rozijnen
200 g krenten
4 el rum
2 zakjes vanillesuiker 
½ tl kaneel
1 tl citroenrasp
50 g gehakte bigarreaux
50 g gepelde walnoten
50 g gepelde blanke hazel-
noten
200 g amandelspijs
1 eidooier

Kerststol

facebook.nl/smakelijkbrabant
twitter.com/smaakbrabant

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn De Meierij is steeds op 
zoek naar vrijwilligers voor uiteen-
lopende vragen in Schijndel en Sint-
Oedenrode. Ook deze keer hebben 
we weer een aantal interessante va-
catures voor u.

Budgetmaatjes gezocht.
Welzijn De Meierij zoekt in Schijndel 
vrijwilligers die mensen willen helpen 
bij het ordenen van hun administratie 
en hen een periode willen ondersteu-
nen bij het verantwoord besteden van 
hun budget. De vrijwilligers worden 
begeleid en ondersteund vanuit Wel-
zijn De Meierij. Budgetmaatjes werken 
samen met Optimus, Juvans, het Soci-
aal Spreekuur en het Sociaal Wijk Team 
Schijndel.
 
D'n Einder  in Sint-Oedenrode is voor 
de afdeling kringloopwinkel/inname 
op zoek naar een vrijwilliger met ken-
nis van of affiniteit met etaleren en/of 
winkelinrichting. Taak: meekijken naar 
mogelijkheden en aanpassing van de 
huidige inrichting of in de vorm van een 
workshop de vrijwilligers de "kneepjes 
van het vak" bijbrengen. Werktijden in 
overleg.

Zorgboerderij Dommelhoeve in Sint-
Oedenrode zoekt een kok, die zelfstan-
dig kan koken op de dinsdagochtend 
van 9.00 tot 13.00 uur. U vindt het leuk  
om te koken voor een groep van 12 tot 
15 volwassenen. Gasten helpen graag 
mee met de voorbereidingen van het 

eenvoudige driegangen menu.
In Schijndel wordt iemand gezocht, 
die beschikt over een rolstoelauto of 
rolstoelbus en die bereid is om tegen 
vergoeding tweemaal per week op het 
eind van de middag iemand in een rol-
stoel op te halen bij Zonhove in Son en 
Breugel. (12772)

Voor aanmelding of informatie kunt u 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, Welzijn De Meierij, 
telefoon 073 – 544 14 19 of stuur een 
e-mail naar: 
vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze website voor 
al onze vacatures en activiteiten 
(www.welzijndemeierij.nl).

Extra Geopend!!!

23 Dec.  9.30 - 21.00 u

Kom langs voor een 

leuk geschenk!

Hertoghendrikstraat 2, naast Brownies & downieS

21 Dec. 12.00 - 17.00 u
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Timo
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

‘Ei’genw’ei’s

Wat hebben de Rooise ondernemers 
Rob Dortmans, Marco van Acht, 
Jorrit Foolen, en Ad de Bever met 
elkaar gemeen?

Ze hebben besloten om elkaar als 
streekproductenleveranciers te ver-
sterken door gezamenlijk hun be-
drijven te etaleren middels logo’s op 
deze nieuw ontwikkelde eierdoos.  Ze 
willen kracht zetten bij hun ambach-
telijke manier van werken en ze be-
nadrukken op deze manier dat Rooise 

producten elkaar alleen maar verster-
ken. Onder het motto “wat is wijs, ei-
genweis“ hebben ze elkaar gevonden. 
Marco is producent van de eieren. Jor-
rit gebruikt de eieren in zijn bakkerij, 
Ad de Bever is verkooppunt van Rooi-
se eieren en Rob Dortmans? Ja, voor 
hem is tuinonderhoud een eitje. 

advertorial

Vergeten fi etspad

Dit fi etspad nabij de Leunestraat/Boskantseweg is eigenlijk meer dan twee me-
ter breed, maar daar is weinig van te zien. Bladeren en gras maken het fi etspad 
danig smaller. Zo heeft het meer weg van een ‘vergeten fi etspad’.

NIEUWE 
OPENINGSTIJDEN PER 

1 JANUARI 2015:
 

maandag: 
13.00u – 18.00u

 
dinsdag t/m vrijdag:  

09.00u – 12.00u 
en van 13.00u – 18.00u

 
zaterdag: 

09.00u– 17.00u

Wegens verbouwing zijn 
wij gesloten van

maandag 5 januari t/m 
maandag 12 januari 

Kofferen 22 
Sint Oedenrode 
0413-477902 

www.stomerijvanbeeck.com

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

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Teuntje
geboren op 3 december 2014

Dolblij, trots en super gelukkig
Ons lief meisje is geboren

Teuntje
  09.19 uur    3244 gram    48 cm

Dochtertje van
Marijn van der Burgt & Inge Termeer

Componistenlaan 10
5491 LE Sint-Oedenrode

06-50409685 / 06-22549881

Teuntje is het petekindje van Harm en Lia Wouters-Termeer

Dolblij, trots en super gelukkig
Ons lief meisje is geboren

Teuntje
  09.19 uur    3244 gram    48 cm

Dochtertje van
Marijn van der Burgt & Inge Termeer

Componistenlaan 10
5491 LE Sint-Oedenrode

06-50409685 / 06-22549881

Teuntje is het petekindje van Harm en Lia Wouters-Termeer

TeuntjeTeuntje
geboren op 3 december 2014geboren op 3 december 2014

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD 
ELMAR VELEMA
GEFELICITEERD

Welzijn de Meierij bedankt ‘gouden krachten’

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD
THESSY KOOPMANS

GEFELICITEERD

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

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Kerst menu-tip
(vanaf 4 personen te bestellen)

• Soep of bouillon naar keuze (10 soorten)

• Kerstbraadstuk in lekkere saus en/of 

varkenshaas in champignonroomsaus

• Aardappelgratin en/of gebakken krieltjes

• Witlof met ham en kaas en sperzieboontjes

• IJs of bavarois naar keuze

Zie ook: kerstfolders in onze 
winkel of op onze website

Te bestellen t/m zaterdag 20 december! 

Wij wensen u smakelijke kerstdagen!

DeMooiRooiKrant huis-aan-huis 
in Sonniuswijk en Gentiaan
DeMooiRooiKrant verschijnt al 
meerdere jaren in de brievenbussen 
van de Sonse wijk Sonniuspark (ge-
legen tussen Son en Breugel en Sint-
Oedenrode). Vanaf week 2 komen 
daar Sonniuswijk en Gentiaan bij. 

DeMooiRooiKrant krijgt steeds meer 
vraag vanuit die wijken om de krant 
ook huis-aan-huis te ontvangen.  
Het weekblad van Sint-Oedenrode 
vertrekt daarentegen uit Liempde. 
Nu DeMooiBoxtelKrant in Liempde 
verschijnt, heeft DeMooiRooiKrant 

besloten om daar niet meer uit te 
komen. Althans, niet huis-aan-huis, 
want de krant wordt wel neergelegd 
bij verschillende aflegpunten.

Voor adverteerders worden de mo-
gelijkheden alleen maar groter. Ad-
verteren in DeMooiRooiKrant bete-
kent voortaan eveneens exposure 
in Son en Breugel. Mensen die in 
Liempde / Boxtel willen (blijven) ad-
verteren kunnen de advertentie voor 
een gunstig tarief doorplaatsen naar 
DeMooiBoxtelKrant.   
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Mooi op  leeftijd

‘t Onderonsje in het Damiaancentrum
Iedereen vanaf 55 jaar is op don-
derdag 18 december van 10:00 tot 
13:30 uur welkom bij ’t Onderonsje 
in het Damiaancentrum. We komen 
in een kerstsfeer.

Deze bijeenkomst staat in het teken 
van Kerstmis. We maken een kerst-
stukje om de tafel met de kerstda-
gen wat op te luisteren. Hoewel er 
voor de benodigde materialen wordt 
gezorgd, mag u ook zelf het een en 
ander meebrengen. Neem in ieder 
geval een plat schaaltje mee waarin 
u het kerststukje wilt maken.

Na het werken is het goed eten. 
Daarom gaan we daarna samen aan 
tafel voor een lunch. Deze kerst-
lunch wordt gemaakt door leden van 
de KBO die een kookcursus volgen.

‘t Onderonsje is een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Aan-
melding voor dit Onderonsje is wel 
nodig. U kunt zich aanmelden bij 
Rina Hollering (06 40 33 16 32) of 
Diny Kuijpers van Welzijn de Meierij 
(073 - 544 14 00). U betaalt € 7,50 
per persoon. Uiterlijk aanmelden op 
donderdag 11 december.

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

Gratis deskundige hoortest en persoonlijk advies
We werken samen met alle zorgverzekeraars

Heuvel 18 I Sint-Oedenrode I 0413-472720 I huiskensoptiek.nl

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

UW HOORSPECIALIST

GOEDE ZORG ZONDER ZORGEN?

	 Vergelijk	zorgverzekeringen

	 Scherpe	premies

	 Wij	helpen	u	graag

Bereken	premie
via	www.klompbv.com

Assurantiebedrijf Klomp BV
Dorpstraat	2,	Gemonde			|			Tel.		+31	(0)73-5512367

Kerstmarkt Odendael brengt de sfeer er in

De jaarlijkse Kerstmarkt in 
Odendael is iedere keer weer de 
ideale manier om in de stemming te 
komen voor de naderende kerstda-
gen. Dat was ook afgelopen woens-
dagavond weer het geval. 

De bewoners mochten al net iets 
eerder rondwandelen, maar vanaf 
20.00 uur was het zorgcentrum 
open voor alle publiek. Iedereen was 
welkom om te genieten van allerlei 
lekkers en om te kijken naar al het 
prachtigs wat kramen te bieden had-

den. Van mooie 
bloemstukken tot 
mutsen en wan-
ten. Van ’t Roois 
Spelleke tot leuke 
kerstfrutsels voor 
in de kerstboom. 
Van alles wat en 
van alles heel 

veel was er te vinden, in de sfeer-
volle grote zaal, maar ook in de hal 
rondom de receptie. Er werd natuur-
lijk niet alleen gekeken. Er werd ook 
driftig ingeslagen. Een echte Kerst-
markt dus die inmiddels niet meer 
is weg te denken van de Rooise 
agenda.

Bewoners Odendael geportretteerd 
door Mien Snijders - Verhagen

De portretten hingen er amper of de 
eerste passanten stonden al geïnte-
resseerd te kijken naar de geportret-
teerde Odendael-bewoners, geschil-
derd door Mien Snijders – Verhagen 
uit Sint-Oedenrode. Van 15 decem-
ber tot en met 10 januari zijn de 
werken te zien rondom de receptie 
van het zorgcentrum. 

“Ik schilder al vele jaren. De laatste 
jaren maak ik vooral portretten”, 
verklapt Mien. “Ik zat op een cursus 
bij Pieter Breughel toen een docent 
zei dat het mijn sterke punt is. Toen 
ben ik er extra les in gaan nemen om 
het te verbeteren. Het boeit me om 
mensen uit te beelden, oud en jong. 
In de loop van dit jaar sprak ik met 
verschillende bewoners van Oden-
dael. Naast een heleboel plezierige 

contacten leverde dit een serie inte-
ressante tekeningen op van vooral 
hoogbejaarde mensen.”
Het fascineert Mien om met oude-
ren bezig te zijn. “Een oud gelaat 
weerspiegelt vaak een heel leven 
met al zijn ups en downs”, vertelt ze. 
“Iedereen is weer anders en heeft 
een eigen uitstraling. Ik probeer dan 
ook juist iets van die eigenheid weer 
te geven. Ondanks de hoge leeftijd 
hebben ze nog steeds hun trots. 
Vooral vrouwen zijn bang dat ze met 
een paar rimpeltjes teveel afgebeeld 
worden. Dat beperkt de schilder wel 
wat. Het zijn getekende portretten. 
Met deze manier van portretteren 
kun je wat meer van de leeftijd la-
ten zien.” Iedereen is welkom om de 
tentoonstelling te bekijken. Je kunt 
er vrij binnenlopen. 

Mien Snijders (r) met de geportretteerde mevrouw van Oorschot.

Samen onderweg voor rouw- en verliesverwerking
Wanneer u een dierbare hebt verlo-
ren en uw levenszin aan het wanke-
len is gebracht. Wanneer u daardoor 
het gevoel hebt volkomen alleen 
te staan. Wanneer gevoelens van 
boosheid, verdriet, eenzaamheid, 
schuld of angst telkens weer de 
overhand krijgen. Waar kunt u dan 
terecht met uw verdriet?

Vaak hebben lotgenoten maar één 
woord nodig om elkaar te begrijpen. 
‘Samen Onderweg’ biedt de moge-
lijkheid om lotgenoten te ontmoe-
ten. De groep wordt begeleid door 
vrijwilligers met levenservaring, die 
een training hebben gevolgd. 

In Schijndel is bij Welzijn De Mei-
erij (’t Spectrum, Steeg 9) iedere 
2de en 4de maandag van de maand 
een inloopbijeen-komst; in Sint-
Oedenrode organiseert Welzijn De 
Meierij in De Stek (Meierij 6) iedere 
1ste en 3de woensdag van de maand 

een inloopbijeenkomst. De bijeen-
komsten zijn steeds van 13.30 uur tot 
15.00 uur. Deelname is gratis; u be-
taalt alleen een kleine bijdrage voor 
koffie of thee. Betreft het een feest-
dag, dan vervalt de bijeenkomst. 
Individuele ondersteuning is ook 
mogelijk. Indien u de voorkeur geeft 
aan een persoonlijk gesprek en een 
luisterend oor van een vrijwilliger bij 

u thuis, neemt u dan contact op met 
Welzijn De Meierij.

Als u belangstelling heeft voor of 
meer wilt weten over ‘Samen On-
derweg’, loopt u dan gerust eens 
binnen bij een bijeenkomst of neemt 
u contact op met Welzijn De Meierij, 
telefonisch (073-5441400) of via 
e-mail (info@welzijndemeierij.nl).

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE

ONTVANG € 17,- 
PER GRAM, 14 KRT.

U ontvangt dit als korting bij 
aankoop van een nieuw sieraad

Markt 28 | 5292 AB Sint-Oedenrode | T (0413) 47 70 30
www.geritsmode.nl
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De gouden leeuw presenteert:
Kerstmenu 2014

Amuse
* Olijvencake met huisgemaakte olijvencreme

Voorgerecht
* USA steak tartaar van bavette met huisgemaakte

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

Tussengerecht
* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

kruiden & parels van Roseval aardappel.

Spoom
* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

Hoofdgerecht
* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

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

vergeten groenten en saffraan beurre blanc.

Dessert
* Verrassingdessert van de Chef

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

www.twitter.nl/gcdegoudenleeuw

www.facebook.nl/grandcafedegoudenleeuw

Markt 10

5492 AB Sint-Oedenrode

0413-712449 

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

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

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

Reserveer nu!

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l

WĲ  ZĲ N IN WINTERSE SFEREN!
∙ KERSTBOMEN 

∙ KERSTSTUKJES VANAF € 4,95
∙ VOLOP KERSTDECORATIES 

O.A. MUZIEKSPEELDOZEN, KERSTHANGERS 
EN WINTER GEURKAARSEN

OOK HEBBEN WĲ  LEUKE KERST KADO’S!

Beheer Campus Fioretti overgedragen

Met de ondertekening van een over-
eenkomst droeg de gemeente, af-
gelopen donderdag het beheer van 
Campus Fioretti over aan de Stich-
ting starterscollectief. Wovesto, die 
tot dat moment het beheer op zich 
had genomen, heeft nu geen taak 
meer bij de Campus. 

Aldus wethouder Ad van der 
Heijden hebben de veranderde in-
zichten over woningbouwvereni-
gingen, dat ze zich moeten beper-
ken tot hun primaire taak, hier een 
rol in gespeeld. Maar het initiatief 
hiervoor kwam vanuit de Stichting 
Starterscollectief zelf. 

John v.d. Laar, secretaris van de Stich-
ting starterscollectief, ondertekent 
de overeenkomst met de gemeente 
en neemt samen met medebestuurs-
lid Ralph Janssen een exemplaar in 
ontvangst.  De overeenkomst loopt 
van 2015 tot en met 2016, omdat 
nog niets bekend is over de toekomst 
van het Fiorettigebouw waarin de 
startende ondernemers zijn gehuis-
vest. Het aantal deelnemers groeit 
nog steeds gestaag, aldus Janssen, 
die begin december weer twee 
nieuwe starters kon verwelkomen 
waarmee het totaal aantal huurders 
op achttien komt. De inkomsten uit 
de (lage) huren worden weer in de 
Campus geïnvesteerd, waardoor een 
win-winsituatie ontstaat.   

Wethouder Van der Heijden (l) ondertekende de overdracht met John 
van de Laar (midden) en Ralph Janssen van het Starterscollectief.
Wethouder Van der Heijden (l) ondertekende de overdracht met John 

Veiligheidsvoorschriften bij evenementen voortaan 
voor iedereen
Vraag “noem een evenement” en 
iedereen noemt iets groots: de jaar-
markt, Rooi kermis en vooruit, een 
optreden van een handjevol straat-
muzikanten rekenen we daar ook 
nog wel onder. Maar, om ook maar 
iets te noemen, een barbecue in je 
eigen tuin?

Toch wordt dat tegenwoordig in Rooi 
wel degelijk als evenement gezien. 
Tenminste: wat de voorschriften 

voor brandveiligheid betreft. Want 
de ‘Brandveiligheidsvoorschriften bij 
evenementen’ en ‘Themavoorschrif-
ten bij kleinschalige evenementen’ 
zijn door B en W vastgesteld als ge-
meentelijk beleid. En ze gelden voor 
iedereen. 

De brand- en andere veiligheids-
voorschriften werden eerst verstrekt 
als een vergunning voor een evene-
ment werd aangevraagd. “Dat gaan 

we nu niet meer voor elk wissewasje 
doen. We maken er nu een alge-
meen verbindend voorschrift van, 
wat we publiceren op de gemeen-
tesite, in het kader van de deregu-
lering” aldus burgemeester Peter 
Maas. “Iedereen die iets organiseert, 
al is het maar een barbecue, is ver-
antwoordelijk voor de veiligheid. Wij 
geven de organisator daar nu hand-
vatten voor.”         
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Omloop

De kanteling van licht over het eiland
bewoond door avond en de 
alleenspraak van de kluizenaar
die leeft van vis, etmalen eenzaamheid

Sinds hun begin spelen hier zee en land onafgebroken
schaak op het klankbord van getijden, misschien
als tijdverdrijf, wellicht uit zelfbehoud

Tussen komen en gaan hangt de schreeuw van een arend
het geratel van schelpen, het gemompel van water
het geknap van blazen in rottende wieren

Een blijvend verdwijnen van leven ligt op de vloedlijn
uitgestald in skeletten van krabben en kreeften

Onafwendbaar wordt het nacht, zwanger van
een nieuwe dag die als een boreling zal worden 
uitgedreven

     Kees Hermis

Roois First Lego League Team 
The Electrics behaalt goede 
resultaten in regiofinale
Zaterdag 13 december, eindelijk 
was het zover: de First Lego League 
wedstrijd in Eindhoven. 47 Teams 
van kinderen tussen de 8 en 15 jaar 
streden op de Fontys Hogeschool 
om de beste plaats. Wekenlang was 
er door het Roois legoteam samen-
gewerkt, geprogrammeerd en tal-
loze keren geoefend  om hun zelf-
gebouwde robot zoveel mogelijk 
missies uit te laten voeren.

Het team werd in de ochtend drie-
maal bevraagd door een jury: bij de 
eerste jury moesten ze vertellen hoe 
ze hun robot hadden gebouwd, wat 
deze allemaal kon en hoe ze gepro-
grammeerd hadden. Bij de tweede 
jury moest het team een presentatie 
voor de jury houden met als thema: 
“Hoe ziet leren er in de toekomst 
uit”. Het Rooise team had hierover 

flink gebrainstormd en het wist dit 
goed over te brengen aan de jury.
Bij de derde jury, waar geen fans of 
coaches bij mochten zijn, werd geke-
ken of de kinderen alles zelf hadden 
gemaakt en hoe zij als team konden 
samenwerken. In de middag mochten 
ze tijdens een 2,5 minuut durende 
wedstrijd de prestaties van hun ro-
bot laten zien in de arena. Hoewel de 
spanning hoog was, wisten de jon-
gens en meiden aan tafel de robot di-
verse missies uit te laten voeren. Het 
hoogst behaalde aantal punten van 
de drie wedstrijden door The Electrics 
was uiteindelijk 95. Dit was goed voor 
een veertiende plaats op de ranglijst 
van 47 deelnemende teams. Een hele 
prestatie voor een team dat voor de 
eerste keer meedoet aan de First Lego 
League. De coaches en ouders toon-
den zich dan ook zeer trots.

Toch kwamen er ook serieuze zaken 
onder de aandacht. Ad Vermeulen, 
alias De lijsttrekker, lichtte de politieke 
toekomst toe van zijn Partij van Car-
naval: Het kan gaan ‘van voor, naar 
achter, naar links, of naar rechts’. 

Rien Bekkers stond zelf niet op het 
programma, maar verscheen toch 
ten tonele. Op zijn eigen feestje was 
hij het feestvarken én de slager. Als 
Rinuske de Sleurklager kon hij het 
niet laten om reclame te maken voor 
zijn winkel ‘of ge worst lust’. Het pu-
bliek smulde ervan. De tweede helft 
van de avond ging de voorstelling op 
dezelfde voet verder. De Geminte-
werker (Frans Bevers), de Camping-
beheerder, (Berry Knapen) en Hannes 
(Jan Strik) wisten tot aan het laatste 
moment het publiek aan zich te bin-
den. 

Lachen voor een goed doel
In de wereld der tonpraters leeft de 

goede gewoonte om, voor een ju-
bileum van een gewaardeerde col-
lega, belangeloos in de ton plaats te 
nemen. Traditiegetrouw gaat ook de 
opbrengst van het jubileumoptreden 
naar een goed doel. Ook nu werd het 
een avondje lachen voor een goed 
doel. Ditmaal ging de opbrengt naar 
een kleine dorpsgenoot van Rien 
Bekkers. Stan Craane (2 jr) heeft het 
syndroom van Alagille, een leverziek-
te waardoor de omliggende organen 
aangetast kunnen worden. Zijn ziekte 
brengt heel wat kosten met zich mee 
die lang niet allemaal vergoed kun-
nen worden. Zijn ouders kunnen een 
extra steuntje in de rug dan ook goed 
gebruiken. Aan het einde van het ju-
bileumweekend waren nog niet alle 
inkomsten opgeteld, maar voorlopig 
staat de opbrengst op € 2250,- 

Hooggeëerd publiek
Met name zondagavond barstte de 
zaal van hooggeëerd publiek. Prins 

Igo Pap d’un Urste bleek een ex-
collega te zijn van de jubilaris. Vol-
gens onze prins is samenwerken met 
Rien in het onderwijs echter niet te 
doen: “Die kinderen liggen alleen 
maar in een deuk.” Prins Igo was 
niet het enige schaap dat met zijn 
gevolg over de brug kwam. Ook was 
er prinselijk gezelschap van de par-
tij vanuit de Paplippels, Ganzengat 
en van Vortum Mullem. Daarnaast 
meldden zich twee leden van de Fe-
deratie van Europese Narren (FEN) 
. Interim-Voorzitter Henk Verheijen 
en bestuurslid Johan Smits kwamen 
niet alleen om naar klets te luisteren. 
Van hen ontving Rien het ereteken 
Euronar met bijbehorend speldje en 
oorkonde.

“Beter je kop in top, dan getob in je 
kop.” Dat is de leus van Rien Bekkers. 
Zijn motto; ‘iedere dag even lachen’, 
heeft hij dit weekend wel waarge-
maakt. En niet alleen voor zichzelf…

Vervolg voorpagina

Lachen voor een goed doel

Zalencentrum de Beckart
Bakkerij v/d Eertwegh

Berkmortel varkenshandel
Verba BV

Riem service en installatie
Toon Verhagen varkenshandel

v/d Meulegraaf &zn
B4 Accountants

Verenigde automobielbedrijven 
VossBV installatie

Uitzendbureau Progress
Ikar keukens BV

Cafetaria D’n Inloop
Paul v Gastel Bouwbedrijf

Bakkerij Bekkers
Rabobank

Teun v Acht Autoschade 
Kinderdagverblijf Bellefkeur

Imabo combi van erp
Bekkers bouwen en verbouw
Willem v/d Sande Montage
Marcelv/d Brand Montage

L v/d Biggelaar installatietechniek
Dennis v Zutphen de Klussenier

Jorlan v Gorkum Tegelwerken
Vos interieur&stijl

Pijnenburg&verbakel Bouwbedrijf
Jorrit Foolen Bakkerij

Door omstandigheden hebben we onze sponsoren nog niet kunnen 
bedanken en mede dankzij hen hebben we een fantastisch 
Sinterklaas- en Pietenfeest in Nijnsel gehad. 

DORPSRAAD NIJNSEL BEDANKT SPONSOREN

Vijfde theaterproductie financieel niet rond te krijgen

Theaterkoor Rooi zet er een streep onder

De economische malaise treft ook 
cultureel Sint-Oedenrode. Het is 
het bestuur van Theaterkoor Rooi 
niet gelukt om voldoende midde-
len bij elkaar brengen om de vijfde 
voorstelling, 'In de schaduw van 
Napoleon', uit te kunnen voeren. 
Deze voorstelling zou in mei van 
het komende jaar vijf keer worden 
opgevoerd. Omdat het einde van de 
economische crisis  nog niet in zicht 
is, zal het Theaterkoor Rooi alle ver-
plichtingen die er nog zijn afwerken 
en daarna haar functie neerleggen.

“Om een productie zoals 'Feest', 
'Afri-Kaas', 'Droomhuis', 'Permis-
sie' of nu 'In de schaduw van Na-
poleon' neer te zetten, moet je 
rekening houden met een begro-
ting van ongeveer 120.000 euro. 
Ondanks verwoede pogingen, ook 
buiten Sint-Oedenrode, is het ons 
niet gelukt om de teller boven de 
90.000 euro te krijgen. Het zijn niet 
alleen de sponsoren die in deze tijd 
andere keuzen moeten maken, ook 
de culturele fondsen gaven nog 
geen zekerheid”, vertelt Mari Thijs-
sen. Hij is voorzitter van de stichting  
Theaterkoor Rooi. “De culturele 
fondsen konden ons niet eerder dan 
in maart zekerheid geven over hun 
mogelijke bijdragen. Met uitvoerin-
gen die in mei stonden gepland was 
het risico om door te gaan te groot”, 
zo vervolgt Thijssen. “Naast het zoe-

ken van middelen hebben we ook 
gekeken naar het terugbrengen van 
de kosten, maar ook daarmee bleef 
het financiële gat te groot”.

Koorleden maken misschien wel 
doorstart
De koorleden zijn vorige week door 
de stichting geïnformeerd. Bij hen 
was er zowel begrip als teleurstelling 
over het besluit van het bestuur. “Be-
ter ten halve gekeerd, dan ten hele 
gedwaald”, zo noemde Mari Thijssen 
de eerste reactie van het overgrote 
deel van de uitvoerende artiesten.  
Thijssen sloot dan ook niet uit dat 
een deel van het koor op de één of 
de andere manier zal proberen om 
een doorstart te maken. “In dat ge-

val zijn wij als bestuursleden zeker 
bereid om onze kennis in te brengen, 
maar een actieve rol voor het huidige 
bestuur zie ik bij een mogelijke door-
start niet”.

Het bestuur van de stichting Thea-
terkoor Rooi was al diverse verplich-
tingen aangegaan voor de geplande 
uitvoeringen. Zo was er onder an-
dere een nieuwe artistieke leider 
aangetrokken. Thijssen geeft aan 
dat het bestuur deze verplichtingen 
netjes af zal ronden, maar daarna 
haar functie neerlegt. Volgens het 
stichtingsbestuur is het economische 
tij nu  niet goed om de komende 
jaren een grote productie in Sint- 
Oedenrode neer te zetten.

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Maatwerk bij bemiddeling tussen 
Rooise werkgevers en Rooise werkzoekenden

Vanuit het Martinushuis is de Stich-
ting Rooi Werkt inmiddels een 
paar maanden hard aan het werk 
om Rooise ondernemers en werk-
zoekenden te koppelen. Maar een 
groot deel van hun tijd zijn de da-
mes van het projectteam op pad. 
Ze bezoeken werkgevers om hen 
te ondersteunen in hun zoektocht 
naar (tijdelijk) personeel. Daarnaast 
zoeken ze naar leer-werkplekken en 
werkervaringsplaatsen.

De directe aanpak is niet zonder 
resultaat: inmiddels zijn er in totaal 
vier mensen aan een reguliere baan 
geholpen. Deze maand zijn er een 
monteur in een machinebouwbedrijf 
en een timmerman in een bouw-

bedrijf begonnen. Daarnaast zijn er 
twee mensen op een leer- werkplek 
geplaatst. ‘Er staan nog verschillen-
de vacatures open’, zegt Elli de Rijk, 
projectleider. ‘Zo zoeken we bijvoor-
beeld vrachtwagen- en taxichauf-
feurs, monteurs en iemand voor een 
werkervaringsplek in de horeca.’

‘Het bemiddelen is altijd maatwerk’, 
geeft Elli aan. ‘We denken mee met 
de werkgever én met de kandidaten. 
We overleggen met de werkgever 
hoe de vraag naar personeel inge-
vuld kan worden. Dan kan het gaan 
om een reguliere (tijdelijke) baan, 
maar ook om een leer-werkplek of 
een werkervaringsplaats. Ook met 
de kandidaten denken we mee. Kan 
iemand meteen aan de slag? Of is 
er een cursus nodig, of een voor-
bereidend traject om iemand een 
stapje dichter bij de arbeidsmarkt 
te brengen? Daar kunnen we ook 
voor zorgen.’ Het projectteam werkt 

nauw samen met de gemeente, 
de WSD en het UWV. Die zoeken 
met hen mee naar geschikte kan-
didaten en ondersteunen hen met 
specialistische informatie, coaching 
en begeleiding. De inzet van Rooi 
Werkt stopt niet als een kandidaat 
geplaatst is, nazorg staat hoog in het 
vaandel. Met zowel het bedrijf als de 
kandidaat wordt contact gehouden. 
‘We laten pas los als alles goed gaat. 
Ook hier leveren we maatwerk.’

Het projectteam merkt dat veel men-
sen die (langdurig) werkloos zijn een 
steuntje in de rug nodig hebben. Ze 
komen niet meer aan tafel met een 
werkgever. Dat kan zijn vanwege 
de leeftijd, de ervaring die net niet 
aansluit, of de sollicitatiebrief die 
niet genoeg aanspreekt. ‘Maar ook 
werkgevers kunnen soms wat hulp 
gebruiken. Zij hebben vragen over 
het flexibel inzetten van mensen, 
over het aannemen van mensen die 
een uitkeringssituatie zitten en in het 
bijzonder over het aannemen van ou-
deren. Wij kunnen goede, loyale en 
gemotiveerde kandidaten voorstellen 
en hen wijzen op subsidies en fiscale 
voordelen.’ Het projectteam krijgt 
ook vragen over de participatiewet 
die binnenkort in werking treedt. 
Daarin is vastgelegd dat er extra ba-
nen moeten komen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. ‘Werkgevers 
willen weten wat dat betekent voor 
hun bedrijf en welke kandidaten er 
binnen die wet vallen. Ook hiervoor 
kunnen zij bij ons terecht.’

De Stichting Rooi Werkt is te volgen 
via de website www.rooiwerkt.nl, via 
Facebook en Twitter. Openstaande 
vacatures worden wekelijks onder 
de aandacht gebracht. Rooise on-
dernemers kunnen met hun vragen 
en hun vacatures terecht bij het 
projectteam. Rooise werkzoeken-
den kunnen zich aanmelden en hun 
CV opsturen. Voor meer informatie, 
neem contact op met Elli de Rijk, via 
info@rooiwerkt.nl of telefonisch via 
06 4434 6449.

Projectteam Rooi Werkt vlnr: Ellis Rijkers, Corrie 
Haenen, Elli de Rijk, Hanny Brok, Elske Huijbers

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014Hans Vogels, 06-33207267
www.laagdrempeligadvies.nl

Je bent Jong en heb je een 
“nieuwe” baan of functie.

Vind school niet leuk
Je hebt zoveel vragen

 Ik kan je adviseren en coachen
Zonder tussenkomst van je 

werkgever en ouders.
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Gezellige feestdagen en een gelukkig 2015

OPENINGSTIJDEN:

Maandag 29-12 08.00-18.00 uur
Dinsdag    30-12  08.00-18.00 uur
Woensdag 31-12  07.00-16.00 uur
Donderdag    01-01   Gesloten
Vrijdag        02-01   08.00-18.00 uur
Zaterdag    03-01   08.00-16.00 uur

Maandag  22-12 08.00-18.00 uur 
Dinsdag  23-12   08.00-18.00 uur
Woensdag  24-12  07.00-16.00 uur
Donderdag  25-12  afhalen schalen  
  10.00-11.00 uur
Vrijdag  26-12  Gesloten
Zaterdag  27-12  08.00-16.00 uur
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“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Beemster van ’t mes
Beemsterkaas belegen   500 gr.  € 5,95 
Kom proeven!

Kerstkaasstunt!!!
Noord Hollandse jong belegen kaas  500 gr.  € 5,45 
natuur gerijpt!

Boerenkerstkaas
Boerenpracht a�  né 
14 maanden natuurgerijpt   500 gr.  € 7,95 
puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren 
vers van het mes
Kalfsrollade    100 gr.  € 2,95
Gebraden fricandeau   100 gr.  € 1,99
Ardennerham    100 gr.  € 2,59

Kerstpatés
Paté met dadels en hazelnoten  100 gr.  € 2,89
Paté met roquefort met peer  100 gr.  € 2,89

Kerstsalades
Gerookte forelsalade met 
champagne    100 gr.  € 2,95
Kerstviscocktail    100 gr.  € 2,85
 
Speciaal voor de feestdagen grote sortering buitenlandse 
kaasspecialiteiten ambachtelijke patés vleeswaren en salades

Openingstijden: 
Maandag 22-12-’14 van 10 tot 18.00u  
Dinsdag  23-12-’14  van  8 tot 21.00u
Woensdag 24-12-’14 van 7 tot 17.00u 

Zaterdag 27-12-’14 zijn wij normaal geopend.

Geldig t/m 19 mei 2013 of zolang de voorraad strekt.

Lancôme  
Mascara’s
ELKE VARIANT.

KORTIN G
25%

2013

Beste Drogist
van Nederland

Kneipp douche
alle soorten 

van € 5,07 
voor € 2,99

Noa
eau de toilette, 30 ml  

van € 34,99 
voor € 19,95

Sculpture, 
eau de toilette, 100 ml 
  van € 63,04 

voor € 19,95

Collistar douche 
Benesserre dei sensi  

normaal € 18,10 
nu met 25% korting

Lancaster 
Eau de Lancaster douche/body  

van € 8,50 
voor € 5,95

Lancôme 
alle mascara’s 

van € 32,00 
voor € 19.99

Heropening 
van de winkel 
donderdag 29 augustus, 10.00 uur
De acties zijn geldig op 29, 30 en 31 augustus 2013

Bij besteding vanaf € 10,- 
krijgen de eerste 100 klanten 

een prachtige 
goodiebag kado.

Voor iedere klant wacht een leuke attentie* 
op een van deze drie feestelijke dagen.

*Eén per klant, zolang de voorraad strekt.

Op donderdag 29 augustus: 
nagels lakken door het merk ESSIE

Op zaterdag 31 augustus: 
huid- en make-upadvies door promotrice van het merk CLARINS

Nieuw in ons assortiment:
• Jimmy Choo
• Versace
• Trussardi
• De nieuwe lijn Wood van Dsquared
• Janzen
Tijdens de openingsdagen en de gehele maand september 

het 2e product van het merk Janzen, 50% korting.

Drogisterij en parfumerie
van der Linden

Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode telefoon: 0413-472404

 
2+1 

GRATIS

25%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

20%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

15%
KORTING
op 1 product 
naar keuze 

uit het 
gehele 

assortiment*

drogisterij & parfumerie 
van der Linden
Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

drogisterij & parfumerie 
van der Linden
Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

feestelijke 
DECEMBER actie

geldig t/m 28 december

Biba armbanden en knipbonnenactie 
geldig t/m zondag 21 december
*) vraag naar de voorwaarden in de winkel
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 
www.yogamassagebalans.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting. 
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

NIEUW!
LIEF EN 
STOER 
VOOR 

UW HOND 
EN KAT!

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
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.
Vanaf 24 december t/m 2 januari ge-
sloten
--------------------------------------
Ga je in Jan. of Feb. op vakantie en zoek 
je iemand om op je huis te passen? 
Laat het mij even weten, misschien 
kunnen we elkaar helpen. Bij voorkeur 
Boskant of Rooi.
Joost, 06-15228493
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

OOK VOOR PARTICULIEREN 
Kom langs voor uw huisdiervoeders 

Legkorrel met gemengd graan 
2-in-1
25 kg.

Informeer naar onze overige voeders.

--------------------------------------
Te Koop: 40 Kleine balen hooi. Info: 
A.J. van de Wetering, Kasterensestraat 
21 Liempde, 0411-632391
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL,
Tevens actie dekbedovertrekken -50% 
korting.
Vennotex, Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Bij Vennotex een compleet verstelbare 
relax fauteuil voor slechts € 395,00 ! 
keuze uit bruin of zwart kunstleder. 
kom snel kijken. nijverheidsweg 4. 
476805
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 390,72 
incl. p.m. Info: Van Kuringe Makelaar-
dij 0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Te huur: kantoor - atelier, ruimte ong. 
35 m2 in het centrum Sint-Oedenrode. 
0413-474260

   

Deze week een enkel persoon op de foto. Wie weet wie deze man is? 
Geef het door aan redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 
of loop eens bij ons binnen aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar! 

Kort geleden stond er een foto in jullie krant 
van een schoolklas uit 1941. Mijn moeder 
staat daar ook op, voorste rij in het midden. 
Zij woont al 60 jaar in Veghel. Toen de meisjes 
65 werden, hebben ze nog eens een reünie 
gehad, mijn moeder heeft daar ook een foto 
van, gemaakt bij Wollerich in de tuin. Daar-
na is er nooit meer iets geweest, terwijl haar 
broer met 75 en zus ook met 80 vorig jaar nog een reünie hebben gehad.
Mijn moeder zou zo graag willen weten of er nog veel mensen van de 
foto in leven zijn. Misschien kunnen jullie helpen!
Terry Remmers (dochter van Francine van de Wetering)

Reacties zijn welkom via redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor; 
Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------

Gezocht

Bij ‘de Borgmolen’ zijn wij op zoek 
naar een flexibele en enthousiaste vrij-
williger op oproepbasis als gastvrouw / 
gastheer. Mail naar: 
info@deborgmolen.nl of 
www.deborgmolen.nl/vacatures-en-
stages
--------------------------------------
Te Koop gevraagd: Landbouwmachi-
nes: Schudder-hark-maaier, ploeg.
mesttank.frees, weisleep mais zaaima-
chine, tractor enz. en vee/paardentrai-
ler info:06-19076959
--------------------------------------

Interieur

Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------
D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tot 16.30u. 
www.denhuisraad.nl
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Meubel-Stunter, Nu 30% korting op 
alle teakhouten meubelen!!! maat-
werk zonder meerprijs!!! Ook zon-
dags open. www.meubel-stunter.nl 
Eerschotsestraat 72E Sint-Oedenrode 
0413-472510
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Wilt u uw kind net dat steuntje in de 
rug geven? www.debundel.net
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies. Voor meer 
info bel 0413-478388
--------------------------------------

Cursus/workshop

Altijd al bridgen willen leren! Spoed-
cursus, 3 weken in Turkije in mei 2015. 
Info: Jan Engbers, 0413-473138, 
jan@compi.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: 11 december, op de Markt 
ter hoogte van de Gouden Leeuw, 
gouden ring met inscriptie Mieke 
8-12-2008 info: 06-21411117
--------------------------------------

Verloren: vrijdag 12/12 bij café Oud 
Rooy, een grijze Jack & Jones winterjas, 
met in de jaszak een Emporio Armani 
horloge, met zwart leren bandje. Info: 
Marijn van de Wijdeven,06-30631952
--------------------------------------
Verloren: 9 december, Kienehoef, 
zwarte etui met 4 sleutels en druppel, 
info 0413-474072
--------------------------------------

gevonden:
sleutelbos met zwarte haak, 3 sleutels, 
vrijdagavond bij De Beurs. Info: 
DeMooirooikrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Miek’s Stijl 
‘‘net even anders”

Warme knu�els uit de magnetron
kom ook eens kijken voor 

andere originele kerstcadeau´s

Diversen

21 dec. Vlooienmarkt
Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616 Eindhoven
90 kramen vol! 9-16 u.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
-Wat heeft de overdadige verlichting 
van het gemeentehuis en voorplein 
te maken met de opwarming van de 
aarde? N.A. Denker -
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice 
Sint-Oedenrode. Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------



Woensdag 17 december 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 15

Als neije Prins van Papgat is er voor 
mij nog veel te leren, zo blijkt uit een 
aantal – overigens terechte - opmer-
kingen die ik kreeg naar aanleiding 
van mijn vorige column. Ik had het 
daar over De Oivers uit Zijtaart. Dat 
is net zoiets als dat ik ooit eens gele-
zen heb dat C.C. De Lèpkes uit Olland 
zou komen. Begrijp me niet verkeerd, 
ik vind Olland een fantastisch dorp, 
waar mijn roots oorspronkelijk lig-
gen. Mijn vader is er immers geboren, 
maar de Lèpkes komen toch echt uit 
Boskant. Zo komen De Reigers uit Zij-
taart en de Oivers uit Eerde. Ik hoop 
hiermee mijn fout goed te hebben ge-
maakt. 

Afgelopen weekend was het voor ons 
weer genieten. Vrijdagavond begon 
het al met de vergadering van de Raad 
van Elf. Dan blijkt maar weer eens te 
meer wat voor werk er schuil gaat ach-
ter carnaval. Dat valt een toeschouwer 
niet op, omdat alles fantastisch en tot 
in de puntjes is geregeld. Het is dan 
goed om te zien dat er nog voldoende 

mensen zijn die erg begaan zijn met 
het feest der feesten. Vele handen 
maken ook hier immers licht werk. 
Dat moeten we zo houden. Nu en in 
de toekomst. Met z’n allen achterover 
leunen en kijken wat er gebeurt, zal 
uiteindelijk leiden tot niets. En dat wil-
len we toch niet, wel dan?

Zaterdag hebben we genoten van een 
heerlijk Diner der Adelen in De Bele-
ving. Met zo’n 80 gasten was het een 
echte beleving. Ik heb veel respect 
voor de zwarte en witte brigade onder 
leiding van Ralf en Noortje Dirven. Zij 
hebben een fantastische klus geklaard 
om elke keer 80 gerechten tegelijk de 
keuken uit te laten komen. En niet zo-
maar gerechten, nee heerlijke gerech-
ten tot in de puntjes verzorgd. 

Na het diner kwam de Kneuterkapel 
ons ophalen om te begeleiden naar 
Proeverij Van Ouds. Het was verras-
send om te horen dat zij één van onze 
favoriete nummers aan hun repertoire 
hebben toegevoegd. Dat nummer ho-

ren we graag vaker! Bij Proeverij Van 
Ouds vond de Titelveiling plaats. Dit 
jaar was gelukkig weer een groter 
aantal belangstellenden aanwezig. In 
combinatie met de gebruikelijke bie-
dingen, maakten zij er met ons een 
mooi feestje van. 
Zondagavond mochten we op uit-
nodiging van Rien Bekkers aanwezig 
zijn bij zijn jubileumavond. Naast zijn 
33 jaar als tonprater stond de avond 
in het teken van Stan. Stan is een Ol-
landse jongen, die voor de behande-
ling van zijn ziekte, wel een financieel 
steuntje in de rug kan gebruiken. Het 
was een fantastische avond met heel 
veel klets, maar ook een prachtig initi-
atief. Rien had er gelukkig ook aan ge-
dacht om in de Loop’r een hele grote 
sleutel op te hangen, want ….

Papgat wij zen nie te stuiten en hou-
wen pas op as ze gaon sluiten.

Alààf. 

Prins Igo Pap d’n Urste

nog   dagen

tot carnaval  
60PAPGAT JOURNAALGeslaagde 16e Titelveiling van Papgat 

Afgelopen za-
terdag had de 

Beleving hoog bezoek. De titelhou-
ders van afgelopen jaar waren uit-
genodigd om samen met de Prins 
Igo Pap d’n Urste, Adjudant Marco, 
Raad van 11 en iedereen die aanwe-
zig wilde zijn te gaan genieten van 
een adellijk diner, wat weer voor-
treffelijk was geregeld door Ralf en 
Noortje, samen met hun personeel.

Het restaurant van de Beleving zat 
goed vol wat ook weer te merken 
was aan de sfeer.
Om acht uur kwam de Kneuterka-
pel, die nog tijd hadden kunnen vin-
den in hun drukke schema voor die 
avond,  het gezelschap ophalen om 
ze onder muzikale begeleiding naar 
Proeverij van Ouds te begeleiden. 
Het was mooi om te zien dat er veel 
clubs gehoor hadden gegeven aan 
de oproep om bij de Titelveiling aan-

wezig te zijn.
Veilingmeester Frans Sijbers ging 
samen met Wetshandhaver Peter 
Verkuijlen de titels onder de hamer 
brengen. De stemming zat er al 
meteen goed in tijdens het veilen 
van de titels. Zo zijn er door diverse 
clubs ook titels aangekocht. Stich-
ting Jeugdcarnaval had de titel Graaf 
van de Markt geschonken aan hun 
voorzitter Henry van den Elzen. De 
Ridder in de orde van Papgat gaat 
dit jaar wederom  naar De Plekkers. 
De Groothertog van Papgat gaat dit 
jaar naar Olland. Een delegatie was 
vanuit het kerkdorp afgereisd met 
als doel om deze titel te gaan kopen 
namens Olland Events. Ze kunnen 
weer spreken van een geslaagde 
maar vooral gezellige avond.

Titelhouders:
Onze dank gaat uit naar iedereen 
die de carnaval heeft gesponsord 

door een titel te kopen of door hun 
aanwezigheid op deze avond.
Jonkheer van het Haverland  
Klotjes
Jonkvrouw van het Haverland  
Klotjes
Jonkheer van Dommelrode  
Marinus Merks
Jonkvrouw van Dommelrode  
Ans Vogels
Jonkheer van den Armenhoef  
Thijs Merks
Jonkvrouw van den Armenhoef  
Miranda Kluijtmans
Jonkheer van het Kinderbos  
Gert-Jan Pepers
Jonkvrouw van het Kinderbos  
Ans Verbakel
Jonkheer van Eerschot 
Peter Verkuijlen 
Jonkvrouw van Eerschot  
Marjos Janssen
Jonkheer van de Vogelenzang  
Frank vd Vleuten

Jonkvrouw van de Vogelenzang  
Brigitte vd Vleuten
Ambassadeur van de Kampen 
Lambert van de Biggelaar
Ambassadrice van de Kampen 
Ardie van de Biggelaar
Jonkheer van de Kienehoef  
Ed Steenbakkers
Jonkheer van de Koevering 
Heikneuters
Jonkvrouw van de Koevering 
Heikneuters
Ridder in de orde van Papgat 
Plekkers
Hertog van het Centrum  
Bas van Turnhout
Hertog van het Centrum  
Jeroen van de Sande
Jonkheer van de Cathelijne  
Jan Bekx
Jonkvrouw van de Cathelijne  
Ans Bekx
Jonkvrouw van het Rijsingen  
Corien Steenbakkers
Baron van den Boskant  
CC de Lépkes
Barones van den Boskant  
CC de Lépkes
Jonkheer van het Everse  
Marinus Merks
Jonkvrouw van het Everse  
Ans Vogels

Jonkvrouw van de Sloef  
Francine van der Zanden
Heer van het Kerkplein 
Joost van de Akker
Baron van Olland  
Toon Schuurmans
Barones van Olland  
Anne Leenderts
Jonkheer van den Heikant 
Erwin Delisse
Jongkvrouw van den Heikant 
Marleen Delisse
Graaf van de Markt  
Henry van den Elzen
Baron van Nijnsel  
Gert-Jan Pepers
Watergraaf  
Renier Rust
Watergravin 
Heidi Rust
Loopgraaf   
Ton Arts
Loopgravin 
Anja Arts
Dijkgravin 
Miriam Arts
Dijkgravin 
Debbie Kerremans
Groothertog van Papgat 
Olland Events
Groothertogin van Papgat 
Olland Events

Afgelopen za-
terdag had de 

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014

Baron en Barones van Olland COLUMN
Prins Igo

Beste Papbuiken, Papbuikinnen en Papbuikskes
Afgelopen zondag werden in 
Olland de nieuwe Baron en Ba-
rones geïnstalleerd. Toon Schuur-
mans en Anne Leenderts waren 
aangenaam verrast toen ze deze 
titels geschonken kregen. 

Beiden zijn lid van de Ollandse Dorps-
kapel, Toon een man van het eerste 
uur. Hij heeft zich altijd intensief voor 
de kapel ingezet en doet dat na al 
die jaren nog steeds. Anne is onder-
tussen uitgegroeid tot bestuurslid. Ze 
was één van de eerste jeugdleden. 
Onder muzikale begeleiding van de 
Ollandse Dorpskapel namen zij de ti-
tels in ontvangst. Hierna werd er door 
de nieuwe Adelen samen met alle aan-
wezigen feestelijk op gedronken. 

Film: TV Meierij
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 17 december t/m dinsdag 23 december 2014
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STIJLVOLLE
WIJNGLAZEN
rode wijnglazen, 50 cl
witte wijnglazen, 38 cl

MESSEN
SET
non-stick coating
Bevat koksmes, broodmes,  
snijmes, universeel mes,  
schilmes en keramische  
dunschiller

CELEBRATIONS
UITDEELZAK
200 gram

DAMES EN HEREN
HANDSCHOENEN
diverse uni kleuren
maten S-XL

MEXX
EAU DE TOILETTE  
voor hem en haar
diverse soorten

MEISJES THERMO
LEGGING OF PANTY 
diverse uni kleuren
maten 92-170

349 495059

179

299

149

179

795

DAMES
ONDERGOED
boxershort of slip
diverse kleuren
maten S-XL

152

KERSTBOOM
65 CM
diverse kleuren 
60 tips

KERSTBOOM
VERLICHTING
140 lamps 
8 functies

099

0 99

CAREX
KOELVLOEISTOF
1 liter

long life, 1 liter 1.69

119

679

219

KERSTBOOM
VERLICHTING
100 lamps
voor binnen gebruik

20 lamps 1.15

KERSTBALLEN
SET
diverse varianten
gedecoreerd glas

349

STARTERSET
SQUARE SERVIES
hoogwaardig wit porselein
4x dinerbord 25 cm
4x ontbijtbord 21 cm
4x dessertbord 15 cm 
4x schaal 14 cm

2195 079

895

KERST KOFFIE  
OF THEE MOK
diverse varianten
280 ml

DEKBED
OVERTREKSET
diverse dessins
katoen
140x200 cm

PALMOLIVE
BADCREME
diverse soorten
500 ml

799

149

KERST
TAFELKLEED
polyester
150x200 cm

THEELICHT 
HOUDER
diverse varianten

495
FOP- EN  
SCHERTSVUURWERK
fonteinen sky world
13-delig 
klasse 1.4g

16-DELIG

SET/4

KERST 
LINT
diverse  
varianten
0.49 

SET/4

RIETEN
MAND 
grijs
30x25 cm
2.29 

SCHERTS 
PAKKET 
13-delig 
klasse 1.4g

2.49 

FONTEINEN FIRE  
FESTIVAL
8-delig 
klasse 1.4g

4.95

KERST
TAFELLOPER
airlaid
320x40 cm
1.49

KERST  
TAFELKLEED
Peva/flanel
140x180 cm
0.79 

MINI
CANDYBARS
Twix, Snickers  
of Mars
130 gram
0.79 

maten XL-XXXL

1.79

DAMES  
LEGGING  
of panty 
diverse kleuren
maten S-XXXL
1.99

GARNIER
DAGCREME 
diverse soorten
50 ml
2.99 

PARIS
WIJNGLAZEN
18-delig
5.99 

HEREN
SPORTBROEK
zwart
polyester
maten S-XXL

SPORT
SOKKEN
maten 35-46
3 paar
1.49 

6-DELIG

PALMOLIVE
SHOWERGEL 
650 ml 
1.79 

TAPE 
DISPENSER
Eagle  
handheld
grijs of roze

KERST
METAALFOLIE
70x300 cm

069

WEEKACTIE! WEEKACTIE!



Woensdag 17 december 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 17

De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 17 december t/m dinsdag 23 december 2014

Ze
t-

  e
n 

dr
uk

fo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

STIJLVOLLE
WIJNGLAZEN
rode wijnglazen, 50 cl
witte wijnglazen, 38 cl

MESSEN
SET
non-stick coating
Bevat koksmes, broodmes,  
snijmes, universeel mes,  
schilmes en keramische  
dunschiller

CELEBRATIONS
UITDEELZAK
200 gram

DAMES EN HEREN
HANDSCHOENEN
diverse uni kleuren
maten S-XL

MEXX
EAU DE TOILETTE  
voor hem en haar
diverse soorten

MEISJES THERMO
LEGGING OF PANTY 
diverse uni kleuren
maten 92-170

349 495059

179

299

149

179

795

DAMES
ONDERGOED
boxershort of slip
diverse kleuren
maten S-XL

152

KERSTBOOM
65 CM
diverse kleuren 
60 tips

KERSTBOOM
VERLICHTING
140 lamps 
8 functies

099

0 99

CAREX
KOELVLOEISTOF
1 liter

long life, 1 liter 1.69

119

679

219

KERSTBOOM
VERLICHTING
100 lamps
voor binnen gebruik

20 lamps 1.15

KERSTBALLEN
SET
diverse varianten
gedecoreerd glas

349

STARTERSET
SQUARE SERVIES
hoogwaardig wit porselein
4x dinerbord 25 cm
4x ontbijtbord 21 cm
4x dessertbord 15 cm 
4x schaal 14 cm

2195 079

895

KERST KOFFIE  
OF THEE MOK
diverse varianten
280 ml

DEKBED
OVERTREKSET
diverse dessins
katoen
140x200 cm

PALMOLIVE
BADCREME
diverse soorten
500 ml

799

149

KERST
TAFELKLEED
polyester
150x200 cm

THEELICHT 
HOUDER
diverse varianten

495
FOP- EN  
SCHERTSVUURWERK
fonteinen sky world
13-delig 
klasse 1.4g

16-DELIG

SET/4

KERST 
LINT
diverse  
varianten
0.49 

SET/4

RIETEN
MAND 
grijs
30x25 cm
2.29 

SCHERTS 
PAKKET 
13-delig 
klasse 1.4g

2.49 

FONTEINEN FIRE  
FESTIVAL
8-delig 
klasse 1.4g

4.95

KERST
TAFELLOPER
airlaid
320x40 cm
1.49

KERST  
TAFELKLEED
Peva/flanel
140x180 cm
0.79 

MINI
CANDYBARS
Twix, Snickers  
of Mars
130 gram
0.79 

maten XL-XXXL

1.79

DAMES  
LEGGING  
of panty 
diverse kleuren
maten S-XXXL
1.99

GARNIER
DAGCREME 
diverse soorten
50 ml
2.99 

PARIS
WIJNGLAZEN
18-delig
5.99 

HEREN
SPORTBROEK
zwart
polyester
maten S-XXL

SPORT
SOKKEN
maten 35-46
3 paar
1.49 

6-DELIG

PALMOLIVE
SHOWERGEL 
650 ml 
1.79 

TAPE 
DISPENSER
Eagle  
handheld
grijs of roze

KERST
METAALFOLIE
70x300 cm

069

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Op naar de Kerststal….

Het is inmiddels een echte traditie 
geworden. Ieder jaar rond deze tijd 
verzamelen ouders zich met kinderen 
op de parkeerplaats van Park Kiene-
hoef voor een bijzondere optocht; de 
jaarlijkse lampionnenoptocht.

En net als andere jaren levert dat 
prachtige plaatjes op. Trots zijn de 
kinderen op hun lampion. Vooral als 
hij licht gaat geven dan is het feest 

compleet. Samen 
vormen ze een idyl-
lisch lang lint door 
het grote park in Sint-
Oedenrode. Rood, 
geel, groen, blauw of 
paars. Van voor naar 
achter met hetzelfde 
doel: de Kerststal 
van kinderboerderij 
Kienehoeve. 

en laat zien wat joùw profiel is!
Maak je eigen #jrlfie op ons Open Huis 
op 10-1-2015

 op ons Open Huis 

Kijk voor meer info op jrl.nl/jrlfie

OPEN HUIS ZATERDAG 10-1-2015: 10.00 - 14.00 UUR GROTE BEEMD 3      BOXTEL      T: 0411 - 67 22 19

Sporten voor de Voedselbank

Op zaterdag 20 december wordt er 
weer gesport ten bate van de voed-
selbank. Het vindt plaats bij Sport-
centrum van den Oever van 10.00 tot 
11.00 uur.

Deze actie is inmiddels al voor de der-
de keer opgezet door Claudia van Gor-
kum. Ze is sportdocent bij van den Oe-
ver. “Er wordt met groten getale geld 
naar het buitenland gebracht, maar 
kijk eens om je heen hoeveel mensen 
er in de ellende zitten in je eigen dorp. 
Daar wil ik me sterk voor maken”, al-

dus van Gorkum.

Ook heeft zij in haar vrije tijd niet 
stilgezeten en kerstbloemstukken ge-
maakt. Deze verkoopt ze voor €6,00 
en ook die opbrengst gaat geheel naar 
de Voedselbank. Deze zijn te bezichti-
gen en natuurlijk te koop bij van den 
Oever. “Kom op mensen, we laten 
onze eigen dorpelingen toch niet in de 
kou staan!!! Kom en doe mee op 20 
december en betaal vooraf 5,00. Bel 
me voor inschrijving en informatie op 
06-50200044”, zegt Claudia. 

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

Trendy, Romantisch, Klassiek en ook eigen ontwerp.

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

Maak snel een vrijblijvende afspraak:
0492-371316

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

Feestdagenvoordeel! 
t/m week 2-2015 10% feestkorting

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

Verenigingen uit Liempde en Sint-Oedenrode 
halen € 12.941,- op met Grote Clubactie
Lotenverkopers van de Grote Clubactie 
zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de 
slag gegaan voor hun sport-, cultuur- 
of hobbyvereniging. De opbrengst van 
deelnemende verenigingen uit Liemp-
de en Sint-Oedenrode is in totaal 
€ 12.941,-. De jaarlijkse financiële in-
jectie die ze door de Grote Clubactie 
krijgen, is voor velen onmisbaar voor 
de aanschaf van onder meer materi-
alen, inrichten van het clubhuis, or-
ganiseren van activiteiten. Alle deel-
nemende verenigingen hebben hun 
cheque in de brievenbus gekregen 
met het bedrag dat hun lotenverko-
pers hebben opgehaald.

Meer dan 6.000 deelnemende vereni-
gingen 
In totaal deden dit jaar meer dan 6.000 
verenigingen mee. Samen zijn 2,6 mil-
joen loten verkocht en werd er bijna 8 
miljoen euro opgehaald waarvan 80% 
direct naar de clubkas gaat. Directeur 
Frank Molkenboer van de Grote Club-
actie: "We zijn erg trots op deze op-
brengst! De inkomsten van vrijwel alle 
goede doelen staan onder druk. Het is 
daarom fantastisch dat het verenigin-
gen lukt om dit resultaat te behalen. 
Dit is vooral te danken aan tienduizen-
den enthousiaste vrijwilligers met hart 
voor hun club."
 
Dit jaar deden de volgende verenigin-
gen in Liempde en Sint-Oedenrode 

mee:
-  Kath. Plattelands Jongeren Afdeling 

Liempde uit Liempde met een op-
brengst van € 360,00

-  Voetbalvereniging De Vooruitgang 
uit Liempde met een opbrengst van 
€ 2.556,21

-  Dioscuri 94 uit Sint-Oedenrode met 
een opbrengst van € 1.172,88

-  Budovereniging Dai-Ippo uit Sint-
Oedenrode met een opbrengst van 
€ 760,17

-  Volleybalvereniging Rooi uit Sint-
Oedenrode met een opbrengst van 
€ 612,75

-  Gk Sint Oedenrode uit Sint-Oedenro-
de met een opbrengst van € 240,00

-  Argo uit Sint-Oedenrode met een op-
brengst van € 217,26

-  Korfbalvereniging Nijnsel uit Sint-
Oedenrode met een opbrengst van 

€ 301,89
-  Rooms Katholieke Sportver-

eniging Rhode uit Sint-Oeden-
rode met een opbrengst van 
€ 6.000,00

-  v.v. Ollandia uit Sint-Oedenrode met 
een opbrengst van € 720,00

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, chef-
redacteur bij het toenmalige Nieuws-
blad van het Zuiden. Tijdens de eerste 
Grote Clubactie werden er 55.000 lo-
ten in Tilburg verkocht. Het unieke van 
de Grote Clubactie is dat 80% direct 
naar de clubkas gaat, de resterende 
20% gaat naar onder meer prijzen en 
de organisatie van de loterij. In 1977 
brak de Grote Clubactie landelijk door 
in heel Nederland.

TE HUUR
Kantoorruimte op zicht locatie

Ca. 72 vierkante meter kantoorruimte op de begane grond 
Ca. 72 vierkante meter kantoor/kantine op de eerste verdieping 

 Ca. 65 vierkante meter kantoorruimte op de begane grond 
 Ca. 65 vierkante meter entresolvloer (eerste verdieping) 

Voor meer informatie: 06-51148205 
Tevens opslagruimte te huur van ca. 50 M2 op andere locatie 

NIJNSEL
Speijkerstraat 1 

NIJNSEL
Speijkerstraat 2 

compleet. Samen 
vormen ze een idyl-
lisch lang lint door 
het grote park in Sint-
Oedenrode. Rood, 
geel, groen, blauw of 
paars. Van voor naar 
achter met hetzelfde 
doel: de Kerststal 
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” “Ouderwets Gastvrĳ ” 

Muziekagenda: 
zaterdag 20 december 21.30 uur 

� e Two Tones 

Swing & Boogie band 

vrĳ dag 26 december (2e kerstdag) 

21.30 uur 

J� zimpressions live

28 december 

Sunday a� ernoon j� z 

(open j� z podium)

30 december 

Top 2000 café  

en Top 2000 Qu�     

Oud en Nieuw  

met de Sanseveria’s 
 v.a. 22.00 uur 

Nieuwjaarsborrel 

met de Belgische band Swi�  

Vanaf 15.30 uur

Genieten van een 
g� ellige sfeervolle 
Kerst samen met 
familie en vrienden?

1e Kerstdag  

kerstdiner 
v.a. 16.30 uur.
2e kerstdag à la carte
v.a. 16.30 uur.

Ook dit jaar hebben wĳ  weer een 
mooi kerstdiner voor u samengesteld. 
Aan de hand van ons Kerst keuze-
menu kunt u ki� en voor een 4, 5 of 6 
gangen diner vanaf  € 36,50  
(zie o£ e we¤ ite www.� sekop-rooi.nl)

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

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

Bij ons koopt u al
een Maserati vanaf € 99,00

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode
T: 0413-479104

www.autochristiano.nl

tot en met 31 december 15 % korting

Rooi in middeleeuwen dé eliteplaats krijgt 
bredere bekendheid
“Het grote genieten” in Rooi wordt tegen-
woordig steeds meer ontdekt als promotie-
kreet. Maar er is niks nieuws onder de zon, 
blijkt uit de laatste conclusies uit de opgravin-
gen in het centrum. Integendeel. Daarin wordt 
het middeleeuwse Rooi namelijk omschreven 
als “een aristocratische woonplaats die in Ne-
derland zijn weerga niet kent.” Zo staan er 
meer superlatieven in de stukken, maar het is 
geen ronkende taal van Rooienaren die belang 
hebben bij de ‘branding’ van hun dorp. Het 
is een vaststelling van Prof. dr. Arnoud-Jan  
Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan 
Tilburg University.

Namens de Stichting Erfgoed Brabant (SEB) 
vraagt Bijsterveld om 5.000 euro voor de rea-
lisatie van een tweetal publicaties in het zoge-
heten Project Rondom Rode, gedeeltelijk door 
professionals en gedeeltelijk door vrijwilligers. 
“Om deze te kunnen uitgeven is vanuit dat 
vrijwilligerswerk nog een stevige professionele 
redactieslag nodig, maar dan kan de publicatie 
er ook binnen een jaar zijn. Het wordt een his-
torisch én een archeologisch luik en het gaat 
over een absolute topsite in de regio, de pro-
vincie en het land” aldus de subsidieaanvraag. 
“Gedurende de laatste decennia zijn in Zuid-
Nederland een aantal aristocratische sites uit de 
10e tot de 13e eeuw opgegraven. Het abso-
lute hoogtepunt is de site in Sint-Oedenrode. 

Er zijn weinig plekken in Noordwest-Europa 
waar archeologische en historische gegevens 
zo mooi met elkaar in verband kunnen worden 
gebracht als hier. Beter dan waar ook in Neder-
land krijgen we een beeld van de ontwikkeling 
van een laat-Karolingische nederzetting naar 
een elitesite, met een houten burchtcomplex 
en een vermoedelijk vroeg-elfde-eeuwse ste-
nen kerk. De geschreven bronnen bieden ons 
de mogelijkheid de ontwikkeling van denelite-
vorming op deze plek te volgen, met aspecten 
als de ontwikkeling van een heiligencultus en 
van een aristocratisch geslacht dat rond 1100 
deel uitmaakte van netwerken rond de Duitse 
keizer, de bisschoppen van Luik en Utrecht, de 
heren van Cuijk en de graven van Holland.”

Het totale project wordt aan een breed pu-
bliek op verschillende manieren (publicaties, 
websites, lezingen) kenbaar gemaakt. ”Op dit 
moment blijkt er veel belangstelling voor lokale 
en regionale geschiedenis te zijn, wellicht als 
weerslag op de hedendaagse mondialisering” 
motiveert Bijsterveld de aanvraag verder. 

Portefeuillehouder Jeanne Hendriks deelt het 
enthousiasme van de initiatiefnemers, waaron-
der de Rooise archeoloog drs. Sem Peters. B en 
W hebben ingestemd met de subsidieaanvraag, 
op voorwaarde dat de publicatie ook bruikbaar 
is voor educatie in het basisonderwijs.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

The Two Tones 
swing & boogie 
band in de 
Ossekop
The Two Tones swing & boogie 
band uit Tilburg zorgt komende za-
terdag voor 'n muzikaal uitstapje 
naar de jump & jive muziek van de 
jaren ‘40 en ‘50.  

The Two Tones houden de traditie 
van deze opzwepende en swingende 
dansmuziek muziek levend. Maar deze 
band verrast de luisteraars ook met een 
ingetogen ballad of wat uitbundiger 
Zuid-Amerikaans uitstapje. Kortom, 
een muzikaal avondje terug in de tijd, 
gebracht door deskundige en enthou-
siaste muzikanten. Toon Keyzer: piano 
en zang, Richard van de Pol: gitaar, 
zang en saxofoon, Fons Goos: con-
trabas, Cees Uijdewilligen: slagwerk.  
Saskia Janssen: zang. Aanvang: 21.30u.   

advertorial

Oliebollen Bagger Race 
bij de Vresselse Hut
Dat de Vresselse Hut en Vulkaan binnen- en buiten-
sport een samenwerkingsverband hebben is geen 
nieuws meer. Dat er op 11 januari een Oliebollen Bag-
ger Race gehouden wordt wel. Eigenaresse van Vul-
kaan, Margely Polman, daagt doorgewinterde sporters 
uit om aan de race mee te doen. 

De volgende categorieën komen aan bod: (hard)lopen, 
Team Bike Run, survivalrun en mountainbiken. Er is zelfs 
een speciale route voor kinderen vanaf 8 jaar. Margely 
heeft er zin in. Ze kent het Vressels Bos inmiddels op 
haar duimpje en gaat de routes dan ook uitzetten. “Er is 
een route voor de wat ouderen en voor kinderen, maar 
de survivalroute en de Team Bike Run is toch wel voor 
de meer geoefende sporter. Ik zet uitdagende routes 
met hindernissen uit. Daar moet je heel fit voor zijn!” 
daagt de Schijndelse uit. Vooral de Team Bike Run is een 
spektakelstuk. Met tweeën ga je aan de start. De één 
fietst, de ander rent en zo wisselen ze elkaar af. Uiter-
aard met de bedoeling om een zo snel mogelijke tijd 
neer te zetten. “We maken er wel een competitie van 
natuurlijk”, merkt de initiatiefneemster op.

Vulkaan binnen- en buitensport krijgt 
steeds meer vaste leden die met re-
gelmaat het parcours bij de Vresselse 
Hut of de bossen induiken. Veel van 
hen zullen mee doen aan de Olie-
bollen Bagger Race, maar natuurlijk 
zijn ook andere fanatiekelingen wel-
kom om deel te nemen. Met familie 
of vrienden als supporter natuurlijk. 
Want de Vresselse Hut biedt gezel-
ligheid genoeg. Zo bieden ze samen 
een mooie mix van sport en ontspan-
ning. 

Inschrijven kost 12,50 euro. Voor niet 
leden 15 euro. Iedereen krijgt een t-
shirt cadeau, mét een consumptie.  
Start: 10.00 uur.

advertorial
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Carnavalsvereniging 
't Skrothupke 

organiseert weer de 
jaarlijkse kaartavond 

met prachtige 
vlees- en wildprijzen. 

Kom rikken en jokeren.
Zaterdag  20 december 

aanvang 20.00u in Café Oud Rooij.

Check ons op Facebook

Live, on stage!

Terug naar de roemruchte 
50- 60- en 70er jaren

Zaterdag 12 April
Aanvang: 20:00uur

Live, on stage!Live, on stage!

Presenteert:
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Bekendmaking concept beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning 
gemeente Sint-Oedenrode 2015 en 
concept besluit nadere regels maat-
schappelijke ondersteuning gemeente 
Sint-Oedenrode 2015

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Sint-Oedenrode maakt bekend dat op 2 
december 2014 de beleidsregels maat-
schappelijke ondersteuning gemeente 
Sint-Oedenrode 2015 en het besluit 
nadere regels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Sint-Oedenrode 

2015 in concept zijn vastgesteld. 
De concept beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning en het concept-
besluit nadere regels maatschappelijke 
ondersteuning liggen vanaf 18 decem-
ber 2014 tot 7 januari 2015 ter inzage 
op het publieksplein in het gemeente-
huis. Het publieksplein is iedere werk-
dag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.
Tegen betaling van leges kan een af-
schrift van de conceptbeleidsregels en 
het conceptbesluit nadere regels wor-
den verkregen.

Nadere regels jeugdhulp
Bekendmaking concept Nadere regels jeugdhulp 
Sint-Oedenrode 2015
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Sint-Oeden-
rode maakt bekend dat op 9 december 
2014 de Nadere regels jeugdhulp Sint-
Oedenrode 2015 in concept zijn vast-
gesteld. 
De nadere regels jeugdhulp liggen 

vanaf 18 december 2014 tot 7 januari 
2015 ter inzage op het publieksplein in 
het gemeentehuis. Het publieksplein is 
iedere werkdag geopend van 9.00 tot 
12.30 uur.Tegen betaling van leges kan 
een afschrift van de concept nadere re-
gels worden verkregen.

Ontwerp wijzigingsplan Fietspad Bobbenagelseweg
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 18 decem-
ber 2014 tot en met woensdag 28 januari 
2015 het ontwerp wijzigingsplan “Fiets-
pad Bobbenagelseweg Sint-Oedenrode” 
(NL.IMRO.0846.WP2014BUI02FTSBOBW-
ow01) met bijbehorende stukken ter in-
zage ligt. 

Informatie over het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op een 
wijziging van het bestemmingsplan “Bui-
tengebied Sint-Oedenrode” ten behoeve 
van de realisatie van een vrijliggend dub-
belzijdig berijdbaar fietspad langs de Bob-
benagelseweg in Sint-Oedenrode. Met de 
aanleg van een vrijliggend fietspad wordt 
de verkeersveiligheid bevorderd en een 
kwaliteitsimpuls gegeven aan de toeris-
tisch- recreatieve beleving van Het Groene 
Woud en met name het Dommeldal.

Herbegrenzing ecologische 
hoofdstructuur (EHS)
Ten behoeve van de realisatie van het 
fietspad dient een klein gedeelte van de 
huidige EHS te worden herbegrensd. Hier-
over is overleg gevoerd met de provincie. 
Doordat het om een zeer geringe aanpas-
sing gaat is deze alleen te zien op de digi-
tale kaart die raadpleegbaar is op de lan-
delijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Terinzagelegging
In het kader van de zienswijzeprocedure 
liggen met ingang van donderdag 18 de-
cember 2014 gedurende zes weken ter 

inzage:
•  het ontwerp wijzigingsplan “Fietspad 

Bobbenagelseweg Sint-Oedenrode” met 
bijbehorende stukken.

•  het ontwerpbesluit “Fietspad  Bobbena-
gelseweg Sint-Oedenrode” met bijbeho-
rende stukken.

Het wijzigingsplan is in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is op 
werkdagen geopend tussen 9.00 en 12.30 
uur. Tevens is het wijzigingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is het wijzigingsplan 
raadpleegbaar via een rechtstreekse link 
naar de landelijke voorziening.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schrifte-
lijk of mondeling een zienswijze indienen 
op het ontwerp wijzigingsplan. Binnen de 
inzagetermijn van het wijzigingsplan kan 
er tevens een reactie ingediend worden 
op de herbegrenzing van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Schriftelijke reacties 
op het wijzigingsplan of de herbegrenzing 
EHS dienen te worden gericht aan: het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA te 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk om 
na het maken van een afspraak een mon-
delinge zienswijze in te dienen. Daarvoor 
kunt u telefonisch contact opnemen met 
mevrouw Y. Meijkamp van het team Ruim-
telijke Ordening, telefoonnummer: 0413-
481911.

Ruimen van vuurwerkafval wordt beloond!
De gemeente Sint-Oedenrode en 
bouwmarkt Sint-Oedenrode willen u 
helpen om het nieuwe jaar schoon, op-
geruimd en veilig te beginnen. Hiervoor 
wordt u ook nog eens beloond!
U kunt meedoen door uw afgestoken 
vuurwerkafval na de jaarwisseling op te 
ruimen en van 2 t/m 9 januari a.s. in te 
leveren bij bouwmarkt Forum. Het vuur-
werkafval wat ingeleverd wordt hoeft 
niet gekocht te zijn bij bouwmarkt Forum.
Voor het ingeleverde vuurwerk ontvangt 
u een tegoedbon voor een vuurwerkpak-

ket  ter waarde van 10 euro. Tegen inwis-
seling van de bon ontvangt u in 2015 een  
vuurwerkpakket bij uw vuurwerkaan-
koop. De tegoedbon is niet in wisselbaar 
tegen contant geld  of voor andere acties. 
De ontvangen tegoedbon van de 
Boerenbond kunt u  dit jaar inwisselen bij 
bouwmarkt Forum onder de hierboven 
beschreven voorwaarde. 
Let op: U ontvangt een tegoedbon op 
naam, dus die geldt alleen voor degene 
die het vuurwerkafval inlevert. 
 

Openingstijden gemeentehuis met de feestdagen
Tijdens de komende feestdagen zijn de 
openingstijden van het gemeentehuis 
gewijzigd.
Het gemeentehuis is gesloten op de 
volgende dagen:
•  Donderdag 25 december  en vrijdag 

26 december (Kerstmis)
• Donderdag 1 januari (Oud en Nieuw)
• Vrijdag 2 januari hele dag
Op woensdag 24 december en woens-
dag 31 december zijn we vanaf 12.30 
uur telefonisch niet meer bereikbaar.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Rooise-Heide 3 5492 TG 05-12-2014 Wijzigen stal
Beelstraat 35 5491 CG 03-12-2014 Bouwen carport
Ambachtsweg 2 a 5492 NJ 04-12-2014 Plaatsen silo
Sterrebos 4 a 5491 TL 04-12-2014 Verbouwen bovenverdieping tbv  
     permanente bewoning
Ollandseweg 115 a 5491 XA 03-12-2014 Aanleggen inrit
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met:
Lieshoutsedijk 25 5491 RV Zes weken Mantelzorg, pensionstalling, 
     lichtmasten, hekwerken
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Frederikstraat 2 5491 JS 09-12-2014 Bouwen van carport
Zijtaartseweg 15 5491 SG 15-12-2014 Volledig intrekken omg.verg. 
     beperkte milieutoets
Hoogstraat 51 5492 VV 15-12-2014 Gedeeltelijk intrekken omg.verg.  
     beperkte milieutoets
Nieuwenhuizen 1 5492 VM 15-12-2014 Volledig intrekken omg.verg.
     beperkte milieutoets
Tarwe 9  5491 NJ 10-12-2014 Plaatsen van twee dakkapellen
Schootsedijk 35 5491 TD 15-12-2014 Volledig intrekken omg.verg.
     beperkte milieutoets
Lieshoutseweg 82 5491 RR 10-12-2014 Afwijking bestemmingsplan tbv  
     paarden- bak en lichtmast 
Vresselseweg 28 5491 PD 10-12-2014 Vestigen Bed & Breakfast
Sloef 15  5492 TN 12-12-2014 Aanleggen tijdelijke inrit en 
     kappen 6 bomen
Schijndelseweg 13 5491 TA 15-12-2014 Renovatie woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerp exploitatievergunning
Adres  Postcode Ontwerp-Besluit  Omschrijving
   ter inzage v.a. 
Damianenweg 26 5491 TJ 18-12-2014 Ontwerp-Expl.verg. Miss Hyacinth
   
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
18 december 2014 ter inzage.

Vergunningen

Vanwege de veranderingen in de zorg 
per 1 januari 2015 verlengt de gemeente 

Sint-Oedenrode haar telefonisch spreekuur 
in januari en februari 2015. U kunt dan 

dagelijks bellen van 9.30 uur tot 11.30 uur 
met uw vragen rondom uw zorgindicatie. 

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• brandweerlamp
• trouwring
• zwarte omafiets
•  zwarte portemonnee met ID-kaart, CZ-

pas en KBO-pas
• gouden ring
•  etui met 4 sleutels en een druppel 

met nr. 102

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Christian Verheijen

Smakelijk Kerstfeest...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Bevolkingsonderzoek Zuid voor 

het plaatsen van een mobiel onder-
zoekscentrum voor het bevolkingson-
derzoek borstkanker op het parkeerter-

rein bij cultureel centrum Mariëndael 
van medio april 2015 tot en met medio 
juni 2015.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Standplaatsen

In 2013 werd in Olland het integra-
le dorpsontwikkelingsplan (IDOP) 
afgerond, met het prachtige mul-
tifunctionele gemeenschapshuis 
De Loop’r als ‘kers op de taart’. 
Afgelopen week ging de uitvoe-
ring van nog twee andere IDOP’s 
van start. In Boskant wordt de ko-
mende maanden het Ritaplein en 
omgeving onder handen genomen. 
Daarmee wordt het hart van Bos-
kant versterkt als ontmoetingsplek 
voor alle Boskanters.

En Nijnsel deed afgelopen week de 
aftrap voor de realisatie van een 
bruisend dorpshart. Voor de dorps-
raden en inwoners van Boskant en 
Nijnsel is de realisatie van alle plan-
nen een kroon op het werk. Jaren-
lang trokken zij er samen hard aan 
om deze te bedenken, af te stem-
men en de vaart erin te houden. Een 
grote PLUIM voor Boskant en Nijn-
sel! Van harte! 
In de wijk Kienehoef richten bewo-
ners intussen een wijkraad op en 
ook daar krijgt een wijkplan vorm, 
met aandacht voor jong en oud. 
Geweldig! 
Onze conclusie? Dorps- en wijkra-
den zijn belangrijk voor de ontwik-
keling, leefbaarheid en zelfsturing 
van onze dorpen en wijken. Zij ver-
vullen hierin een verbindende rol. De 
IDOP-aanpak heeft geleid tot grote 
betrokkenheid en zelfwerkzaamheid 
van inwoners in de eigen leefom-
geving. Inwoners worden steeds 
meer partners van de gemeente en 
andere partijen. Omdat bewoners 
steeds meer samen moeten en ook 
willen regelen, neemt het belang 
van dorps- en wijkraden alleen maar 
toe. Ook de op handen zijnde ge-
meentelijke fusie maakt dat goed 
functionerende dorps- en wijkraden 
belangrijker worden. Alleen kom je 
verder, samen bereik je meer! 

CDA Rooi ziet daarom graag in onze 
héle gemeente deze bewonersver-
banden en vindt dat de gemeente 
deze moet stimuleren en faciliteren. 
Want het is in het belang van ons 
allemaal dat wijken en dorpen aan-
trekkelijk blijven voor iedereen, oud 
én jong. Dit vraagt om kernen met 
voldoende woningbouw, ook voor 
jongeren. En ook goede dorps-en 
wijkvoorzieningen, zoals scholen, 
gemeenschapsruimten en sport- en 
vrije tijdsmogelijkheden houden wij-
ken en dorpen aantrekkelijk. Betrok-
kenheid van jongeren bij het maken 
en uitvoeren van plannen voor een 
nog leefbaarder Rooi vindt CDA 
Rooi essentieel. Iedere wijk en ieder 
dorp wordt zo op den duur ‘jonge-
renproof’. Jongeren denken mee, 
doen mee en blijven met plezier in 
onze dorpen en wijken wonen en 
leven. Het motto ‘Natuurlijk! Sint-
Oedenrode’ gaat zo ook op voor 
onze jongeren.
De IDOP-regeling zoals we deze 
kenden vervalt per 1 januari aan-
staande. Mede op initiatief van CDA 
Brabant komt hier gelukkig een ver-
volg op: de DOE-budgetten. Het 
doel hiervan is initiatieven te stimule-
ren die de leefbaarheid versterken, in 
het bijzonder initiatieven die oplos-
singen bieden voor de gevolgen van 
ontgroening en vergrijzing. Dorps-
en wijkraden kunnen een DOE-bud-
get aanvragen om deze initiatieven 
te realiseren. Het gaat weliswaar om 
kleinere bedragen, maar alle beetjes 
helpen. Voorwaarde voor toeken-
ning is cofinanciering van gemeente 
en of andere partijen. En ook die bij-
dragen helpen om plannen te reali-
seren. De regeling DOE-budgetten 
gaat per 1 januari in. Daarom, dorps- 
en wijkraden, alvast veel succes met 
nieuwe initiatieven!
Tot slot: alle Rooienaren van harte 
een fijne kerst en alle geluk en ge-
zondheid in 2015! 

Fractie CDA Rooi

Dorps-en wijkraden
belangrijk! 
Een PLUIM en 
DOE-budgetten
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Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 10 t/m 23 maart 2014.

GRATIS Boekenweekgeschenk bij besteding van minimaal  
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken in de Primera winkel  
of op Primera.nl. OP=OP.

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

aktie is geldig bij aankoop van een 
1/2 of heel eindejaarslot

Primera Sint-Oedenrode trakteert
GRATIS KOPJE KOFFIE BIJ 

BAKKER BART

“De ko�  e staat klaar 
op de Borchgrave”

Programma informatie TV Meierij
Rooi Actueel met 
nieuws, actualiteiten 
en trends in korte uit-
zendingen. 

Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle 
andere programma’s.

Rondje Rooi
Voor het laatste Rondje Rooi van 2014 
zijn de volgende onderwerpen voor-
zien: Zwijnsbergen, mooi stukje Rooi 
- Jongeren in discussie over gemeen-
telijke fusie - Kerstmarkt in Odendael 
- Onthulling toponiemenbanken - Het 
1e damesteam van VV Rhode tegen 
Mariahout - Begin herinrichting Ri-
taplein, Boskant - Start buurtpreven-
tieteam Everse - Welzijn De Meierij 
dankt “Gouden Krachten” - Behoud 
Michelinster, wat komt daar bij kijken? 
Gerard Wollerich vertelt
Uitzending vanaf 18 december op de 
volgende tijden:

00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 
– 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Rondje Rooi jaaroverzicht 2014 te zien 
vanaf 1 januari 2015 !

Kerstconcert gemengd koor Polyhymnia.
U kunt kijken en luisteren naar een 
registratie van het kerstconcert van 
gemend koor Polyhymnia uit Olland 
vanuit de Knoptoren.
Uitzending van maandag 22 december 
tot en met zondag 28 december op 
de volgende tijden: 01:00 – 04:00 – 
07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 19:00 
en 22:00 uur.

Koe in de Wei  - aflevering december.
Het programma dat naar Rooise actu-
aliteiten en evenementen kijkt met een 
knipoog.
Uitzending van zaterdag 20 december 
tot en met vrijdag 26 december op de 

volgende tijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

UPC-abonnees met een mediabox: TV 
Meierij nu digitaal op kanaal 31.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN op 
kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, 
analoog op 792 MHz. Via UPC ana-
loog op 256 MHz en digitaal via de 
mediabox op kanaal 31.

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

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

Inzameling oud papier
Zaterdag 20 december
•  Ouderraad van basisschool De 

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

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

•  Sint-Joris gilde; LET OP GEWIJZIGDE 
   LOCATIE! container op het terrein van voor-

malig garagebedrijf Van de Warenburg; 
Boskantseweg 22 – 24; schuin tegenover 
de Boerenbond van 09.00 tot 12.00 uur;

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

Maandag 22 december
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 

in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Rooise zoom, Haverland, De 
Hoef en Centrum vanaf 18.30 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Wijziging huisvuilinzameling rond de feestdagen

• Eerste Kerstdag (route 6), donderdag 25 december wordt maandag 29 december.
• Nieuwjaar (route 5), donderdag 1 januari 2015 wordt zaterdag 3 januari 2015. 

Huisvuilinzamelschema 2015 en afvalwijzer 2014
Een dezer dagen ontvangt u het huisvuilinzamelschema 2015 en een afvalwijzer. Raadpleeg en bewaar deze informatie goed. Het 
huisvuilinzamelschema bevat alle data 
waarop u uw huishoudelijk afval kunt aan-
bieden. Ontvangt u deze informatie niet, 
neem dan vanaf woensdag 7 januari 2015 

kontact op met de gemeente via telefoon-
nummer (0413) 481911 of via 
T.v.Bree@sint-oedenrode.nl.

Openingstijden milieustraat tijdens en rond de feestdagen

De gemeentelijke milieustraat aan de Eversestraat is gesloten op 1e en 2e Kerstdag en op 1 januari. Op woensdag 24 december 
en 31 januari is de milieustraat geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Glas en glasbakken rond de feestdagen

De glasbakken worden in de maand de-
cember vaker leeggemaakt. Ondanks 
deze inspanningen kan het gebeuren 

dat een glasbak helemaal vol is. Voor-
kom dat u uw glas weer mee naar huis 
moet nemen! Wacht enkele weken 

met het bezoek aan de glasbak. Ove-
rigens kan het glas ook gratis naar de 
milieustraat worden gebracht.

Vernielingen door vuurwerk!
Beschadiging door vuurwerk kost teveel
Nog maar een paar weken en dan hopen 
we het jaar 2014 op een mooie manier uit 
te luiden en 2015 op een voorspoedige 
manier te beginnen. Officieel mag er nog 
geen vuurwerk verkocht worden, maar 
toch is hier en daar ’s nachts al een knal te 
horen. Afgelopen jaren heeft de gemeente 
maar liefst € 5.500,= materiaalschade 
gehad door vuurwerk. Om dit nu te voor-
komen, vragen we iedereen dringend om 
elkaar hierop aan te spreken.

We gaan ervan uit dat u zich realiseert dat 
vuurwerkvernielingen ook uw portemon-
nee raken en dat het ten koste gaat van de 
leefbaarheid in uw gemeente. 
Vanaf 1 december voeren de politie en het 
bureau halt een lik-op-stuk beleid. Hierbij 
krijgen jongeren, afhankelijk van leeftijd 
en ernst van de overtreding bij Halt een 
leerprogramma en/of werkstraf opgelegd. 
De gemeente doet altijd aangifte van ver-
nielingen. Wanneer de dader bekend is, 
wordt de schade op deze persoon verhaald.

Meer informatie
Om het afsteken van vuurwerk of il-
legale opslag te melden, kunt con-
tact opnemen met Meld Misdaad 
Anoniem, telefoon 0800-7000. Op 
www.meldmisdaadanoniem.nl vindt u 
meer informatie over dit onderwerp. 

Het afsteken van vuurwerk is toegestaan 
op 31-12-2014 van 18.00 u tot de nacht 
daarop volgend (1-1-2015) 2.00 uur. voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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18 december                    
Bijeenkomst pastoraal team

19 december                   
Bijeenkomst stg. Ommekaar
Rondbrengen ziekencommunie

20 december                    
Kerstconcert Harmonie Nijnsel, 
Antoniuskerk Nijnsel

21 december                   
Meerdere kerstuitvoeringen, zie 
elders in deze krant 

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Laten wij van de Maagd Maria leren hoe wij aan het 
woord van God kunnen gehoorzamen.

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores

Kerstmis, feest van vrede?
Als christen leven betekent niet 
meegaan met de grote stroom. We 
worden gevraagd om juist het ver-
schil te maken. Dat doet soms pijn, 
want je wilt graag gewoon samen 
zijn met de mensen om je heen. 
Het verlangen naar vrede blijven 
we echter altijd met elkaar delen. 
Iedereen wil in vrede leven. 
Via de media weten we dat die 
vrede van alle kanten aangevoch-
ten wordt. 

In het kerstverhaal gaat de hemel 
open en zingen de engelen: ‘Vrede 
op aarde’.
Die vrede is een gave en tegelijk 
een opgave van God. Vrede is er al, 
maar tegelijk nog niet helemaal. We 
mogen samen aan de vrede blijven 

werken!
Samen, dat wil zeggen met mensen 
van alle levensbeschouwingen. Ie-
der put uit de eigen bron. Wij ne-
men Christus mee in ons hart. Sa-
men bedenken we wat we kunnen 
doen. Samen proberen we het uit. 

Wij verwachten het kindje van 
vreugde en vrede. Het zal ons hel-
pen aan vrede te werken, waar 
onze handen, voeten, woorden en 
gedachten tekort schieten. Het wijst 
ons de weg naar mensen van aller-
lei slag. Laten we ons vol verlangen 
voorbereiden op zijn komst.

Manon van den Broek
Pastoraal werkende

Huizen van vrede
De parochie richt haar aandacht met 
Kerstmis dit jaar op de vrede. Wij zijn 
op weg naar het ‘Kind van vreugde en 
vrede’. In de komende Kersttijd wordt 
iedereen uitgenodigd een engel van 
vrede maken; een engel met een vre-
deswens of vredesbede. Bij elke kerst-
stal in de parochie liggen kaartjes met 
engelen daarop. En er liggen pennen 
en stiften. Ieder kan op dit engelen-
kaartje zijn of haar vredeswens of bede 
schrijven. Vervolgens kan deze engel 
worden ophangen bij de kerststal. Zo 
komt elk engeltje te zingen in dat grote 
engelenkoor uit het kerstverhaal. 

De kinderen doen de aftrap; zij mogen 
als eerste hun engeltje brengen. De 
kleuters van groep 1 en 2 van basis-
scholen uit Sint-Oedenrode komen 
deze week bij de Kerststal op bezoek. 
Zij luisteren daar naar het kerstverhaal, 
en hangen hun engeltje op. Kinderen 
van groep 6,7 en 8 praten in de klas 
over vrede, en maken hun eigen vre-
desengelen. Al deze engelen met hun 
vredeswensen, van de kinderen en van 
u,  maken van onze kerken met Kerst-
mis echte huizen van vrede. 

Manon van den Broek
Werkgroep Kerstmis H. Oda

Adventsactie: Eén maaltijd per dag 

Op 20 en 21 december, de vierde zon-
dag van de Advent, wordt in alle kerken 

van onze parochie opnieuw onze aan-
dacht gevraagd voor het project “Eén 
maaltijd per dag” van de gemeenschap 
Johannes XXIII. 
De gemeenschap Johannes XXIII, waar-
toe ook het familiehuis behoort van 
de familie Strada op de pastorie van 
Boskant, streeft ernaar dat alle mensen 
ter wereld ten minste één maaltijd per 
dag krijgen. Elke dag verzorgen ze al 
maaltijden voor 41000 mensen in 32 
landen ter wereld. Als parochie willen 
we dit goede initiatief van harte onder-
steunen. Vandaar deze adventsactie. 

Kerstpakkettenactie
Graag vragen we uw aandacht voor 
de Kerstpakkettenacties van onze 
parochie en de protestantse ge-
meente. U kunt uw kerstpakket of 
losse houdbare levensmiddelen af-
geven op verschillende plaatsen:
-  in de Mariakapel tijdens de ope-

ningstijden van de kerk; 
-  in het parochiecentrum van de 

Goede Herderkerk, Mgr. Bekkers-
plein 1 in Sint-Oedenrode; elke 
werkdag van 9.30 – 12.00 uur. 

-  in het parochiecentrum van de St. 

Petrus’ Banden kerk, Kerkplein 7 
in Son; elke werkdag van 9.30 – 
12.00 uur. En bovendien op zater-
dag 20 december van 9.30-12.00 
uur.

Alle houdbare producten zijn van 
harte welkom, maar natuurlijk ook 
extra feestelijke dingen. 
Vrijwilligers zullen in de dagen voor 
kerstmis een pakket afgeven bij 
mensen die het financieel niet zo 
breed hebben. We hopen dat we 
mogen rekenen op uw steun.

Bereikbaarheid parochiecentrum 
kerstperiode
Tijdens de kerstvakantie (van 22 de-
cember tot en met  2 januari) is het 
parochiecentrum geopend en tele-
fonisch bereikbaar op dinsdag 23 
december van 10:00 uur tot 12:00 
uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Voor 

dringende pastorale zaken, zoals het 
ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden, is het paro-
chiecentrum ook buiten deze uren 
bereikbaar via de achterwacht, tel 
0413-477741.

Communicanten sparen voor India
Onze communicanten leren tijdens de 
voorbereiding dat we broers en zus-
sen zijn van elkaar, kinderen van één 
Vader. Ook kinderen die ver weg wo-
nen zijn onze broers en zussen. De 
communicanten leren dit onder andere 
door te sparen voor deze kinderen, die 
vaak in heel andere omstandigheden 
leven dan zij. 

Dit jaar sparen we voor de kinde-
ren van de Saint Antony (Antonius!) 
School en kostschool.  Dit is een school 
voor meisjes en jongens, tevens kost-
school voor arme en gemarginaliseerde 
meisjes. Zuster Esperence Mary (een 
nicht van pater Pushpa) werkt op deze 
school. De school staat in Warangal, 
een arme streek van Andhra Pradesh 
in India. Mensen zijn er afhankelijk van 
de landbouw, maar er is veel droogte 

met temperaturen tot 46˚C. 
Er zijn op de school ongeveer 100 kin-
deren, tussen de 5 en 16 jaar. De ou-
ders van deze kinderen kunnen niet 
bijdragen aan de kosten. Zonder de 
hulp van zusters zoals zuster Esperence 
Mary zouden ze helemaal niet naar 
school kunnen, en levenslang afhanke-
lijk blijven.
De zusters hebben voor hun school be-
hoefte aan leermiddelen. Onze com-
municanten gaan sparen voor een PC 
met LCD scherm voor deze school, een 
grote wens van de zusters. We begin-
nen als te doen gebruikelijk met een 
deurcollecte bij de komende kerstvie-
ringen.

Manon van den Broek, Wilchard 
Cooijmans, Pater Pushpa, werkgroep 
Eerste Heilige Communie H. Oda

Kerststal(len) in Boskant
Afgelopen week is een kerststal 
opgebouwd onder de luifel van de 
Ritakerk. We hopen dat velen ook 
naar deze kribbe de weg weten te 
vinden. Het is de moeite waard!! 
Jan van de Meulengraaf, initiatief-
nemer van de Boskantse stal, heeft 
op deze parochiepagina reeds eer-
der het verzoek gericht aan alle in-
woners van de Boskant om zich bij 
deze kerststal aan te sluiten. Zo kan 
er in Boskant een ware kersttocht 
ontstaan.

Hebt u thuis nog een kerststal over, 
zet deze dan buiten in de tuin, deze 
stal kan van groot tot klein zijn. Ook 
een kerststal plaatsen op de venster-
bank voor het raam zou een alterna-
tief kunnen zijn wanneer u kostbare 
kerstbeelden bezit. Hoe meer be-
woners er mee doen, hoe groter de 
tocht kan zijn. Bent u bereid om mee 
te doen laat dat even weten aan Jan 
van de Meulengraaf: 0413- 476142.

Liturgische agenda 
21 - 27 december 2014
21 december:  
Vierde zondag van de Advent 
Eerste lezing: 2 Samuël 7,1-5.8b-
12.14a.16

“De Heer zal voor David een huis 
oprichten en het voor altijd in stand  
houden.”
   
Antwoordpsalm: Psalm 89
“Uw gunsten Heer, wil ik voor altijd 
bezingen.”

Tweede lezing: Romeinen 16, 25-27
“Aan God zij de heerlijkheid in naam 
van Jezus Christus.”

Evangelie: Lucas 1, 26-38
“Gij hebt genade gevonden bij God 
en Hij komt bij u wonen.”

24 december 
Kerstavond – Kerstnacht
Lucas 2, 1-14
“Heden is u een Redder geboren, 
Christus de Heer.”

25 december 
Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte 
van de Heer
  
Herdertjesmis: Lucas 2, 15-20
“De herders vonden Maria, Jozef en 
het Kind.”
  
Dagmis:  Johannes 1, 1-18
“Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond.”

26 december  
Tweede Kerstdag – 
Feest H. Stefanus, eerste martelaar
  
Matteus 10, 17-22
“Wie ten einde toe volhardt, hij zal 
worden gered.”
  
27 december  
Feest H. Johannes Evangelist, 
schutspatroon van het bisdom
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KERSTMIS 2014 
 

OP WEG NAAR HET  

KIND  
VAN  

VREUGDE EN VREDE 
 

 
 
 
Beste parochiaan, 
 
Van harte nodigen wij u uit bij de vieringen die rond Kerstmis en de 
jaarwisseling in onze H. Odaparochie worden gehouden. Een heel 
breed scala van vieringen voor jong en oud vindt u in het rooster voor 
de komende feestdagen. Wij hopen van harte dat u door de viering 
van het Kerstfeest de vreugde en vrede van het Kerstkind mag 
ervaren in uw leven. Reeds nu wensen wij u, en allen die u dierbaar 
zijn, een Zalig Kerstfeest en een goede jaarwisseling. 
 
Pastoraal Team Parochie H. Oda 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN 

24 december Kerstavond - Kerstnacht
18.00 uur   St. Petrus’Banden Son    Viering voor allerkleinsten
18.00 uur St. Antonius Nijnsel Kerstavondviering:
     Familieviering 
19.30 uur St. Martintus Olland Kerstavondviering:
     Familieviering
19.30 uur  St. Petrus’Banden Son   Kerstavondviering:
     Familieviering 
21.30 uur  St. Genoveva Breugel Nachtmis van kerstmis
21.30 uur   St. Petrus’Banden Son    Nachtmis van kerstmis
23.30 uur St. Martinus Centrum Nachtmis van kerstmis   
24.00 uur   St. Genoveva Breugel  Nachtmis van kerstmis 

25 december Eerste Kerstdag
09.30 uur   St. Martinus Centrum Herdertjesmis:
     Viering voor het hele gezin,
     voor de alle kleinsten, voor jong
     en oud
09.30 uur St. Genoveva Breugel Hoogmis
11.00 uur St. Martinus Centrum Hoogmis
11.00 uur St. Petrus’Banden  Son Hoogmis
11.00 uur   St. Antonius Nijnsel Hoogmis
11.30 uur St. Genoveva Breugel Kindje Wiegen

26 december Tweede Kerstdag
09.30 uur   St. Martinus Centrum Eucharistie
09.30 uur St. Genoveva Breugel Eucharistie
11.00 uur St. Antonius Nijnsel Eucharistie

27 december Vooravond feest van de Heilige Familie
17.30 uur St. Martinus Olland Eucharistie

28 december Feest van de Heilige Familie
09.30 uur St. Martinus Centrum Eucharistie
09.30 uur St. Genoveva Breugel Eucharistie
11.00 uur St. Petrus’Banden Son Eucharistie
11.00 uur St. Antonius Nijnsel Eucharistie

31 december Oudjaar 
18.00 uur St. Genoveva Breugel Oudjaarsviering 
18.30 uur St. Martinus Centrum Oudjaarsviering
19.00 uur St. Petrus’Banden Son  Oudjaarsviering

1 januari Nieuwjaar – Feest H. Maria, moeder van God
11.00 uur St. Martinus CentrumEucharistie
11.00 uur St. Petrus’Banden Son Eucharistie
11.00 uur St. Genoveva Breugel Eucharistie

Verdere informatie 
bij de Kerst-
vieringen:

*  de nachtmis in de Rooise St. 
Martinuskerk wordt rechtstreeks 
uitgezonden door KRO – RKK. 
Aanvang van de viering is om 
23.30 uur. Zang door de geza-
menlijke koren. Kinderen zingen 
solo en er is een breed aanbod 
van muzikale ondersteuning. 
Vanwege de technische voorbe-
reiding van de tv-uitzending is er 
dit jaar maar één viering op Kerst-
avond in de St. Martinuskerk.

*  bij de vieringen voor kinderen en 
bij de familievieringen zijn alle 
kinderen uitgenodigd om ver-
kleed als herdertje, schaapje, ko-
ning of engel te komen. Het zal 
de feestvreugde verhogen.

*  alle vieringen rond Kerstmis zijn 
gezongen door onze eigen paro-
chiekoren, kinderkoren of door 
gastkoren. De Herdertjesmis op 
Eerste Kerstdag (St. Martinus-
kerk) wordt opgeluisterd door 
het kinderkoor en het opleidings-
orkest van de Harmonie Nijnsel

*  tijdens de kerstdagen zijn de 
meeste kerken van onze parochie 
geopend voor een bezoek aan de 
kerststal. Van harte welkom om 
in alle rust de kribbe te bezoeken.

*  De St. Martinuskerk in St. 
Oedenrode is op de volgende 
uren geopend voor een bezoek 
aan de kerststal :

-  Tijdens de  Kerstdagen na de vie-
ringen tot 17.00 uur.

-  27 en 28 december van 13.00 tot 
16.00 uur.

-  29 december t/m 4 januari van 
14.00 tot 16.00 uur.

Fijne Feestdagen!

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 16 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 18 december
18.30 uur: Eucharistieviering, aanslui-
tend stille aanbidding
Vrijdag 19 december
18.30 uur: Eucharistieviering
19.30 uur Kerstconcert Quod Libet
Zaterdag 20 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Intentie: Theodora van Eck-van Lank-
veld, Johannes van Eck en zoon Hen-
ricus, Overleden ouders Swinkels-van 
Rooy en familie, overleden ouders 
van der Heyden-van Heeswijk.
Zondag 21 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
intentie: Cato van den Boogaard, 
Tiny van Grotel-van der Velden, Diny 
Rooijakkers, Johanna van Oirschot-
van Lieshout, bijzondere intentie.
Dinsdag 23 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 24 december Kerstavond
21.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het koor Een van Zin
Intentie: Nell Vrenssen-Sol en overle-
den familie.
24.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugelse parochiekoor
Donderdag 25 december Hoogfeest 
Kerstmis
9.30 uur: Eucharistieviering met 
volkszang
11.30 uur: Kindje Wiegen
Kerk blijft na de viering open tot 
16.00 uur
Vrijdag 26 december Tweede Kerst-
dag
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugelse parochiekoor
Intentie: Theo en Lena Roesten-

burg-vd Wetering, overleden ouders 
Swinkels-Geven, Ben Swinkels en 
overleden ouders Swinkels, Leny van 
der Wielen-van Aken.
Kerk blijft na de viering open tot 
16.00 uur
Zondag 28 december
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugelse parochiekoor
Intentie: fam. Van de Laar-van Hees-
wijk, Arie en Jet de Korte- van de 
Laar, Harry en Nell vd Meerendonk, 
Dilia Koks-van Nuland.
Dinsdag 30 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 31 december
18.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugelse parochiekoor
Donderdag 1 januari
11.00 uur: Eucharistieviering met 
volkszang
Vrijdag 2 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 3 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 4 januari
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugelse parochiekoor. Kinder-
woorddienst.
Aansluitend nieuwjaarsreceptie in 
Den Bauw
Intentie: Ad Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Frans de Groot, Janus 
Foolen

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 20 december 18.30 uur: 
Eucharistieviering met medewerking 
van Het Goede Herderkoor.
Intenties:  Jan van der Schoot, Netty 
Bekkers – van Aert, Jacobus en Lies 
van Aert – Marcus en Jan van Oor-
schot, Nellie Versantvoort – Vermelt-

foort, haar ouders en overleden fami-
lieleden.
Zondag  21 december Vierde Zondag 
van de Advent 9.30 uur: Eucharis-
tieviering met medewerking van Het 
Martinuskoor.
Intenties:  Theo van Genugten en 
echtgenote Geerdina Bekkers, Bert 
en Anna Kluytmans – van Acht, Noud 
van den Heuvel, Wies van de Wijde-
ven – van den Einden, Rogier Coolen 
en zijn overleden opa en oma Kok, 
Henriëtte van Zutphen – van Son, 
Harrie van Beljouw, Theo Rovers, 
Wim van Roosmalen.
Maandag 9.00 uur:  Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie.
Woensdag 24 december 23.30 uur: 
Nachtmis van Kerstmis. TV mis.
Intenties: Overleden ouders van den 
Oever – van Kempen en overleden 
ouders Swinkels – van den Berg, Frans 
van den Biggelaar, Gerard van Over-
beek, Jan Kanters, Gon en Mies San-
ders – van Lieshout, Piet, Truus, Jozefa 
Hobbelen, Gien en Martien Maas en 
Piet Teraa, Piet van Hoof, Albert Ver-
santvoort, Maria van Bree, Antoinette 
van Gerwen – van de Tillaart, Len-
neke Versantvoort, Theo en Anna van 
Erp – Oerlemans en zoon Jan, Hein en 
Betsie van Erp – van Geffen, Nelly 
van de Biggelaar – van Boxtel, Ton 
en Liesje van Helden – Simons, Opa 
en Oma Simons – van de Kamp, Opa 
en Oma van Helden – van Dincken, 
Nicole van Ooyen – van de Kamp en 
haar beide Opa’s en Oma’s, Overle-
den familieleden van familie Lathou-
wers, Overleden familieleden familie 
van Gerwen – Lathouwers, Piet en 
Rita van der Vleuten, Willy en Rikie 
Snep – Kouwenberg, Door Blom – van 
Dijk, Tonnie Prinssen – van den Berg, 
Joke en Anton Ottink – ten Doescha-

te, Wim en Barbara Goossens – Ver-
meltfoort, Pieternel Vermeltfoort, Jan, 
Janske en Wil-Jan Habraken, Overle-
den ouders van Diest – van den Dun-
gen en overleden kinderen, Richard 
van den Bosch en overleden familiele-
den familie van den Bosch en overle-
den familieleden familie van der Vleu-
ten, Sientje van Laarhoven – Klerkx, 
Bert van Laarhoven, Mieke en Corrie, 
de dochters en Mari de schoonzoon, 
Marinus van Weert en Antoinetta van 
Weert – Kelders, Kinderen de Bresser, 
Jan Steenbakkers, Petrus van Erp en 
Odilia Kusters, Johan en Hanneke van 
Genugten – van de Rijt, Wilhelmien 
van Genugten, Michel van Bokhoven, 
Bert Langerwerf, Familie Bekkers – 
Voskens, Pastor Jos Siemons, Overle-
den ouders van Nuland – van Oort en 
overleden familieleden.
Donderdag 25 december 9.30 uur: 
Hoogfeest van Kerstmis. Herdertjes-
mis met het Kinderkoor Sint Maarten 
en opleidingsorkest van de Harmonie 
Nijnsel. Viering voor het hele gezin, 
voor de allerkleinsten, voor jong en 
oud.
Intenties: (voor beide Vieringen op 
Eerste Kerstdag) Jan van Acht, Ton-
ny van Erp – van Eert, Jan en Mien 
van Hamond – van de Wijdeven, Jan 
Poels, Overleden ouders Poels – van 
der Heijden en overleden familiele-
den, Martien van der Vleuten, Marie-
tje van de Sande – Verhagen, Gerrit 
Roijakkers, zijn overleden broers en 
zussen en overleden ouders Roijak-
kers – Smits, Antoon en Nelly Adams 
– Seijkens en zoon Willy en Tonnie en 
Bertus Braat – van Kaa, Jan van de 
Laar, Gonda van de Laar.
Donderdag 25 december 11.00 uur: 
Hoogfeest van Kerstmis. Hoogmis 
met Het Martinuskoor.

Intenties: (voor beide Vieringen 
op Eerste Kerstdag) Jan van Acht, 
Tonny van Erp – van Eert, Jan en Mien 
van Hamond – van de Wijdeven, 
Jan Poels, Overleden ouders Poels 
– van der Heijden en overleden fa-
milieleden, Martien van der Vleuten, 
Marietje van de Sande – Verhagen, 
Gerrit Roijakkers, zijn overleden 
broers en zussen en overleden ouders 
Roijakkers – Smits, Antoon en Nelly 
Adams – Seijkens en zoon Willy en 
Tonnie en Bertus Braat – van Kaa, Jan 
van de Laar, Gonda van de Laar.
Vrijdag 26 december Tweede Kerst-
dag 9.30 uur: Eucharistie.
Intenties: Sjaantje van Nostrum – Ro-
vers, Overleden familieleden fami-
lie Rovers, Antonet en Piet van den 
Brand – van de Weetering en hun zo-
nen Albert, Harrie en Kees, Stephanus 
en Zus van de Wiel – van de Kamp, 
dochter Ton, schoondochter Veva, 
schoonzonen Jan Klaus, Jan Maas 
en Theo van Geel, Overleden ouders 
Vermeltfoort – van Mensvoort.

Zaterdag 27 december geen Viering.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 20 december 
Geen eucharistie.
Woensdag 24 december 19.30 u.
Kerstviering met kerkkoor.
Intenties: Elisabeth v.d. Moosdijk-
Kreuzer, Mattheu v.d. Elsen, Karel 
van Hoof, Jaantje en Harrie v.d. Berk-
Timmermans, Bets van Acht en Ad de 
Koning.
Zaterdag 27 december 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.

» Vervolg kerkberichten op pag. 25
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Met harmonie Nijnsel in de kerstsfeer

Aankomende zaterdag 20 en zon-
dag 21 december, zal harmonie 
Nijnsel u een schitterend kerstcon-
cert brengen. Dit mag u niet missen.

Heeft u aankomend weekend nog 
niets op de planning staan, kom 
dan zeker een kijkje nemen bij het 
kerstconcert van Harmonie Nijn-
sel in samenwerking Kathalijne van 
Dongen en Arjan van Twisk. Er zal 
een gedifferentieerd programma ten 

gehore gebracht gaan worden. Mu-
ziek als Wind in the Willows, Nessun 
Dorma, White Christmas, Rudolf the 
red nosed reindeer en Libiamo pas-
seren de revue.  

Het concert zal plaats vinden in 
de kerk in Nijnsel, waar zo’n 150 
zitplaatsen zijn met een mooie 
akoestiek. Het is de perfecte loca-
tie voor een intiem concert waar-
bij de gevoelige snaar van het 

publiek geraakt zal worden. Na 
het concert zal er in ontmoetings-
centrum de Beckart een afterparty 
gehouden worden. Hier kunt u 
genieten van een heerlijk drankje. 
Komt het zien! Zaterdagavond 20 
december (20.30 uur) of zondag 
21 december (14.15 uur) 2014 in 
de Sint-Antoniuskerk te Nijnsel. 
Voor meer info over prijzen kijk op  
www.harmonienijnsel.nl. Hopelijk 
tot zaterdag!

Kerstontbijt bij Gesprek te Pas 
over ‘geweld’
Het Gesprek te Pas, dat a.s. zondag, 
20 december, in het Damiaancen-
trum wordt gehouden, zal beginnen 
met een (sober) kerstontbijt. Het 
onderwerp van gesprek is deze keer 
nu eens niet ‘vrede’, maar ‘geweld’.  
Met welk geweld worden we ge-
confronteerd, bestaat er zinvol ge-
weld, kunnen we eraan ontkomen 
of het tegengaan? Iedereen, man of 
vrouw, jong of niet meer zo jong, 
kan over deze en dergelijke vragen 
meedenken en meepraten tijdens 
dit ‘gesprek met wandeling’. Je 
bent van harte welkom op zondag 
20 december om 10.00 uur bij het 
Damiaancentrum, Schijndelseweg 
46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 
uur worden afgesloten. De opzet is 
ongeveer hetzelfde als altijd:
Na ontvangst wordt er bij het ontbijt 
een inleiding gegeven op het thema 

‘geweld’ (met enkele gedichten). 
Vervolgens maken de deelnemers in 
kleine groepjes een korte wandeling 
in de bossen, tuinen of de prachtige 
omgeving van het centrum. Bij heel 
slecht weer of voor wie slecht ter 
been is, wordt de wandeling denk-
beeldig. We spreken dan ‘te pas’, al 
of niet aan de hand van de meege-
geven vragen, over of naar aanlei-
ding van het onderwerp. 
Daarna wisselen we de ervaringen, 
verhalen of  meningen uit, bespre-
ken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we deze ont-
moeting van mensen, hun ideeën en 
denkbeelden. 
Onze kosten bedragen deze keer 
per deelnemer ongeveer 7 euro, we 
zijn tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht.
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
nader tot elkaar te brengen en wat 
inspiratie te bieden. 
Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Zij Actief Nijnsel bezoekt Riekie’s 
Kerst (blikken) museum 

Afgelopen week werd door leden 
van Zij Actief Nijnsel een bezoek 
gebracht aan Riekie’s kerst (blikken) 
museum.

Riekie van den Broek is woon-
achtig aan de Hoogstraat in Sint- 
Oedenrode en heeft veel blikken 
tentoongesteld staan waar jaarlijks 
veel mensen een kijkje naar komen 
nemen. Maar bent u er al eens rond 
de kerstdagen een kijkje gaan ne-
men?

De vertrekken in huis zijn door Riekie 
omgetoverd tot een echt kerstmuse-
um, van speeldoosjes, tot Kerstman-
nen en beertjes. De dames waren 
allen verrast van wat er te zien was. 
De boeiende verhalen maakten de 
avond en rondleiding compleet. 
Het bestuur bedankt iedereen die 
een stem heeft uitgebracht op Zij 
Actief Nijnsel met de sponsoractie 
“Hart voor elkaar.” Het heeft een 
mooi bedrag opgeleverd voor de 
clubkas.

Kerstconcert door gemengd koor Polyhymnia 

Gemengd koor Polyhymnia uit  
Olland, verzorgt in samenwerking 
met muziekschool CKE uit Eindho-
ven een kerstconcert. Dit concert zal 
plaatsvinden op zondag 21 decem-
ber om 14.00 uur in De Knoptoren  
te Sint-Oedenrode, onder leiding 
van Nicole Friedrich-Krijnen.

Het kerstconcert is voor gemengd 
koor Polyhymnia, een koor met 44 
leden, één van de hoogtepunten in 
het jaar. Ook deze keer belooft dit 
concert een groot succes te worden, 
mede dankzij de intensieve voorbe-
reiding. Bovendien krijgt het concert 
een extra dimensie door het optre-
den van enkele jeugdige talenten 
van de Eindhovense muziekschool.

Tijdens dit concert worden voorna-
melijk niet-alledaagse kerstliederen 
ten gehore gebracht, zoals ‘In the 
bleak midwinter’ en ‘El Noi de la 

Mare’. Ook zingen ze enkele nieuwe 
kerstliederen, waaronder een Rus-
sisch-Byzantijns lied in het repertoire 
opgenomen. Het concert eindigt 
met het majestueuze “Transeamus”, 
op piano begeleid door Jos Friedrich.

Van de muziekschool CKE treden de 
broers Timon en Fabian Hoitsma op. 
Timon is 15 jaar en speelt nu ruim 
zeven jaar piano. Fabian is 13 jaar en 
speelt vanaf zijn negende jaar saxo-
foon.  Sinds tweeënhalf  jaar spelen 
Timon en Fabian ook samen. Ze 
krijgen kamermuziekles van Nicole 
Friedrich-Krijnen en traden onder 
meer op bij Muziek op de Dommel 
en Kamermuziek in het Groen.
Behalve de gebroeders Hoitsma  tre-
den nog twee jeugdige muzikanten 
op: Cynthia Yang en Nina-Suzanne 
Groeneveld. Cynthia is 18 jaar en 
speelt sinds haar negende dwars-
fluit. Nina-Suzanne is ook18 jaar  en 

speelt viool. Zij speelde een aantal 
jaren in het Xilias strijkorkest van het 
CKE. Sinds kort zit zij in het Swee-
linck studentenorkest van de Univer-
siteit van Amsterdam. De muzikale 
interesse van beide meisjes is vooral 
klassiek georiënteerd. 

De talenten van CKE kijken ernaar 
uit om het kerstconcert van Poly-
hymnia op te luisteren. De toegang 
is gratis. Het concert begint om 
14.00 uur en duurt tot circa 16.00 
uur. Na afloop is een vrijwillige bij-
drage voor de gemaakte kosten 
zeer welkom. U ziet wel, er zijn re-
denen genoeg om op deze mooie 
muzikale middag de Knoptoren  te 
bezoeken. Wij nodigen u dan ook 
van harte uit voor ons kerstconcert. 
Voor meer informatie raadpleegt u  
www.koorpolyhymnia.nl. 
Of u neemt contact op 
secretarispolyhymnia@gmail.com 

de

 Beckart
de

O N T M O E T I N G C E N T R U M
N I J N S E L

 Beckart
Op vrijdag 19 december wordt er 

door de Beckart een gezellige 
kaartavond georganiseerd met 

mooie kerstprijzen.
Tijdens de kaartavond kan men 

jokeren en rikken.

De avond begint om 20.00 uur en het 
inschrijfgeld is € 2,50 per persoon

Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

www.bbqenzo.nl 0800-2008

Geen zin om te koken?
Wij regelen dat graag voor u!

Wij bezorgen op alle feestdagen

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag
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Levende kerststal Olland opgebouwd

Op zaterdag 13 december 2014 is op 
het Dorpsplein in Olland de kerststal 
weer opgebouwd. De stal met beel-
den is te bezichtigen t/m 9 januari. 
Je kunt er tegen betaling een kaarsje 
aansteken. Het geld daarvan gebrui-
ken ze voor de instandhouding van 
de (levende) kerststal. 

Een ‘levende’ stal, want op kerst-
avond van 20.30 tot 22.00 uur en op 
tweede kerstdag van 11.00  tot 12.30 
uur worden de beelden in de kerst-
stal omgeruild voor levende figuren. 
Maria en Jozef met het kindje Jezus, 
de engel, de herders en de drie konin-
gen maar ook een echte ezel, schapen 

en een kalf zullen op kerstavond en 
tweede kerstdag in de kerststal te zien 
zijn. Een grote, helder verlichte kerst-
ster leid je naar de stal op het Dorps-
plein. Het kerstverhaal wordt verteld 
en er wordt muziek gemaakt, op 
Kerstavond door de Ollandse Dorps-
kapel, op Tweede Kerstdag komt fam. 
van Hoof kerstliederen zingen. 

Als je op 24 december laat in de 
middag in Olland bent, loop je zelfs 
de kans Jozef en Maria tegen het lijf 
te lopen, die samen met hun ezel-
tje op zoek zijn naar een slaapplaats 
voor de nacht. En op Kerstavond 
om 20.30 uur zullen ze die eindelijk 
vinden….Dus kom ook de speciale 
Kerstsfeer proeven rond de bran-
dende vuurkorven. Je wordt hartelijk 
ontvangen met warme chocomel of 
een glaasje glühwein. 

Een groot aantal vrijwilligers staat ie-
der jaar weer klaar en zorgt ervoor 
dat de stal dit jaar zijn eerste lustrum 
kan vieren. De kerststalcommissie 
wil hen via deze weg daarvoor heel 
hartelijk bedanken.

Op pad door Olland met Kerstquiz 
Heb je zin in een leuke activiteit in de 
kerstvakantie? De “kerststalcommis-
sie Olland” heeft een kerstquiz uit-
gezet. De vragen hangen vanaf  22 
december verspreid in Olland bij en-
kele huizen achter het raam, dus ga 
wandelen of fietsen om ze te zoeken.  

Om het je makkelijk te maken geven 
ze de adressen waar je de vragen 
kunt vinden: Pastoor Smitsstraat 21, 
Den Ekker 16, Grote Beurs 6, Stok 11, 
Het Binneveld 16, Hoek 2, Laageind 
5, Den Dries 18, Horst 9 en Pastoor 
Smitsstraat 55. Let op: bel niet bij die 
huizen aan.  Wie de juiste antwoor-
den inlevert maakt kans op een leuke 
prijs, geschonken door DeMooiRooi-
Krant.  Bij meerdere juiste inzending-
en wordt er geloot. Kinderen t/m 
groep 8 mogen meedoen. De win-

naar wordt bekend gemaakt op 2de 
kerstdag om 12.00 uur bij de levende 
kerststal in Olland. Oplossingen kun-
nen ingeleverd worden tot 26 decem-
ber 11.00 uur bij Wilma Meijs, Pas-
toor Smitsstraat 21(in de brievenbus) 
of je kunt ze tijdens de openingstijden 
bij de “levende” kerststal afgeven 
aan iemand van de organisatie, her-
kenbaar aan de kerstmuts.
Als je nog geen vragenformulier hebt, 
je kunt het adreslijstje printen vanaf 
de volgende link op de website van 
Olland: www.skonolland.nl/index.
php/nieuws/nieuws-uit-olland. Maar 
je mag ook gerust je eigen lijstje met 
antwoorden inleveren.

Vergeet in ieder geval niet je naam, 
adres en telefoonnummer te vermel-
den. Veel succes!

Kerstprogramma van 
Wijkvereniging Eerschot
Donderdag 18 december kunnen 
grote en kleine creatievelingen zich 
uitleven in Meerschot. 

Ze kunnen mooie kerststukjes ma-
ken. Zorg wel dat je zelf een bakje 
of schaal met natte oase, kaarsen en 
eventueel versiering bij hebt. Voor 
het groen wordt gezorgd.  Wij be-
ginnen om 19.00 uur. Vrijdag 19 
december kunnen onze leden van 7 
tot en met 12 jaar eventueel met een 
introducee naar de film. Zorg dat je 
om 19.00 uur in Meerschot aanwe-

zig bent. Wij zorgen voor de film, 
drinken en iets lekkers. Zaterdag 20 
december zijn de 60 plussers aan de 
beurt. Alle 60+ leden Krijgen een ge-
zellige middag of avond met mede-
werking van het duro Eric en René. 
Natuurlijk staat bij binnenkomst de 
koffie en thee met de kerststol klaar. 
Dit zijn de laatste activiteiten van 
2014. Het bestuur wenst jullie fijne 
feestdagen en een gezond en geluk-
kig 2015. Natuurlijk hopen wij jullie 
weer op onze activiteiten in 2015 te 
ontmoeten.

ONZE DANK

ren. 
r

Openingstijden winkel:
maandag gesloten; 
dinsdag t/m vrijdag 13.00-16.00 u.
zaterdag 10.00-16.00 u. 

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

Openingstijden Kopie & Print:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 u.

zaterdag gesloten

en. 

aan iedereen die het afgelopen jaar
re artikelen een tweede leven heeft gegund 

door ze bij ons kringloopcentrum in te leve
een die onze winkel vereerde met een bezoek 

gaf daarmee aan de goede doelen die wij jaarlijks steunen.

Wij wensen u een gezond, 
gelukkig en duurzaam 2015!

NB. Op 24 en 31 december zijn wij gesloten!!
Graag tot ziens bij “d’n einder”!

meubels en ande

Ook iede

Handelsweg 23 Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, www.interieurenstijl.nl Handelsweg 23 Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, www.interie

Prettige Feestdagen

Kerkberichten (vervolg)
PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Donderdag 18 december dienst in de 
Knoptorenkerk, Kerstviering voor ou-
deren, ook jongere ouderen zijn wel-
kom, 14.30 uur.
Zondag 21 december dienst in de 
Knopotorenkerk, 10.00 uur, Pre-
dikant Ds. D. Strasser, Dienst van 
Woord en Tafel.
Woensdag 24 december dienst in 
Son, 21.00 uur, Kerstavondviering.
Donderdag 25 december dienst in de 
Knoptorenkerk, 10.00 uur, Predikant 
Ds. B. Stigter, Kerstviering.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag 21 dec. om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: Overl.ouders v.d. Heij-
den- van Elderen en zoon Cor, Jans 
v.d. Meerakker, Josephus en Johanna 
van Esch- Verhagen, Harrie van Esch, 
Coen van Buuren, Martien van Kes-
sel, Linard Verstraten, Toos Bekx- 
Verhoeven, Martin Tacken, Dina Raa-
ijmakers- van Berlo, Uit dankbaarheid 
voor 100 jarige.
Woensdag 24 dec. 18.00u. 
Gezinsviering met kinderkoortje. 
Donderdag 25 dec. Hoogfeest van 
Kerstmis 11.00u.
Eucharistieviering met gemengd koor.
Intenties Kerstavond en 1ste Kerst-
dag:  
Willem en Antonia v.d. Loo- v.d. 
Sande, Janus School en zoon Rien, 
Gerardus en Anna van Zutphen- van 
Beusekom en zoon Gerrit.
2de Kerstdag 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor.
Intenties: Marinus en Drika Verha-
gen- van Hooff en zoon Rini,  Mar-
tien Raaijmakers ,Jan Vervoort, Theo 
Raaijmakers, Piet en Jans van Grins-
ven- van Lieshout en overl. familie, 
overl. ouders Meulengraaf- Oerle-
mans, Theo Hannes, overl. ouders 
Dortmans- Dobbelsteen.

1ste en 2de Kerstdag kerk open van 
12.00 tot 16.00 uur.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 17 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 20 december
18.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 M)
Zondag 21 december, Vierde zondag 
van de Advent
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M) intenties: Ria van Vlerken-Kuij-
pers, An van Dijk-van de Wijdeven, 
Henny Ketelaars, An van Dinter-van 
de Ven. 15.00 uur: Volkskerstconcert.
Maandag 22 december
19.00 uur: Boeteviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 M)
Woensdag 24 december
18.00 uur: Peuter- en kleuterviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M) 19.30 uur: Familieviering m.m.v. 
het Cascadekoor 21.30 uur: Nachtmis 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor en 
de Damesgroep The VocalS, vanaf 
21.00 uur voorafgegaan door Kerst-
carols en Nederlandstalige Kerstliede-
ren met volkszang
(wordt uitgezonden  door S&B-TV op 
de website van 
SonenBreugelVerbonden: 
www.sonenbreugelverbonden.nl) 
 intenties: ouders Van Erp en Hans van 
Erp, Truce de Groot-Mulder, Harry 
van Rijssel en An van Rijssel-Leijten.
Donderdag 25 december, Eerste 
Kerstdag 11.00 uur: Eucharistievie-
ring m.m.v. het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M) intenties: Pim Prinsen, Ties en An-
neke van der Heijden-van der Zan-
den, Leo en Corrie van de Ven-van 
den Hurk, ouders Royackers-Faass, 
Jet, Margriet en Mia, ouders Merks-

Verbraken en overleden kinderen, 
ouders Pijnenborg-van Arkel en over-
leden kinderen, overleden broers, 
zussen en ouders van familie Bogers-
de Bok, Wil Doreleijers, Toon Vohs.
11.30 uur: In Breugel: Kindeke Wie-
gen 
Vrijdag 26 december, Tweede Kerst-
dag
 9.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel m.m.v. het Breugels Kerkkoor
Zaterdag 27 december
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 28 december
11.00 uur: Eucharistieviering met 
volkszang (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 M)
intenties: Lous Petit-van Heijst (1e 
jaargetijde), Wolf Edlinger, Nico Jon-
ker, Riky van den Hurk-van de Kerk-
hof, Ad van den Nieuwenhof, Jo 
Charmant, André Hazenberg, Truus 
Laas-van Loon, Ida de Vries-van der 
Heijden, Frans Merks.
Maandag 29 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 31 december, Oudejaars-
avond 19.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M) 
Donderdag 1 januari, Nieuwjaar
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M) intentie: Frans Merks.
Vrijdag 2 februari, Eerste Vrijdag van 
de maand  8.30 uur: Eucharistievie-
ring

ODENDAEL

Zaterdag 20 december 14.30 uur: 
Zonnebloem Kerstviering.
Zondag 21 december 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
Odendaelkoor.
Overleden: Rosa Tops. Intenties: Jan 
en Diena van de Burgt – van Dijk.

Bijzondere Nachtmis in St. Martinuskerk
Dit jaar krijgt de Kerstnachtmis in 
de Rooise St. Martinuskerk een bij-
zondere uitstraling. KRO-RKK heeft 
onze medewerking gevraagd om de 
nachtmis vanuit Sint-Oedenrode uit te 
zenden. Een grote eer valt ons daar-
mee te beurt. De ‘gewone’ orde van 
Kerstavond zal daarom dit jaar iets 
anders zijn. In verband met opbouw 
en camera-repetitie is er dit jaar geen 
vroege Kerstavondviering in de St. 

Martinus. De Nachtmis zal aanvangen 
om 23.30 uur en blijft, zoals altijd met 
TV-missen, keurig binnen de tijd. Het 
vraagt dus enige aanpassing, maar 
brengt tegelijk uitdaging. De koren, 
volwassenen en jeugd zullen zingen, 
zullen voor een verrassend repertoire 
zorgen. We hopen van harte dat ve-
len, ondanks het misschien wat latere 
tijdstip, de viering live in de kerk zullen 
meemaken. 

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807
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12 Hersenkrakers
12.3  Lokaas en Kwiswijn
Detective Rien Raavens is door 
de organisatie van de Rooise 
Kwis gevraagd onderzoek te doen 
naar vermeende pogingen om 
quizvragen te bemachtigen. Zelf 
heeft ze een speurtocht georga-
niseerd om het eenjarig bestaan 
van de ‘Rooise Raaf’ te vieren. Ze 
vangt een woordenwisseling op 
over quizvragen die haar aanzet 
tot actie.

Rien geniet nog na van de speur-
tocht waarmee ze haar vrienden 
en hulptroepen heeft verrast. Het 
hele dorp heeft er van mee kun-
nen genieten hoe haar genodig-
den op diverse locaties op zoek 
moesten naar aanwijzingen om 
een moord op te lossen. Diverse 
winkeliers en bewoners speelden 
het spel vol overgave mee. Als zo-
genaamde getuigen gaven ze tips 
om de zaak te kunnen oplossen. 
De reacties waren lovend: ‘Zoiets 
zouden we vaker moeten doen, 
hartstikke gezellig om met z’n al-
len eens te ervaren wat het is om 
detective te zijn.’ 

Dan belt Rob van de Kwis: ‘Rien, 
ik heb de foto’s bekeken die je 
stuurde, maar je zit op een ver-
keerd spoor.’ Rob gaat verder: 
‘Ik ken al die mensen die uit Oud 
Rooi kwamen.  Ze vormen een 
Kwisteam. Ik weet toevallig dat 
ze zich super fanatiek aan het 
voorbereiden zijn. Uit verschil-
lende omliggende dorpen heb-
ben ze oude quizzen opgespoord 
en oefenen daarmee. En ze doen 
dat met z’n allen in een kroeg.’ 
‘De ruzie die ik hoorde, die moet 
dan met het vuur van het spel te 
maken hebben,’ concludeert Rien. 
‘Het spijt me Rob, ik heb me ver-
galoppeerd.’ Rien is boos op zich-
zelf, vanwege de miskleun. ‘Foei 
Raaf, dit is typisch een gevalletje 
van tunnelvisie,’ spreekt ze zich-
zelf toe. 
Als Stef dit hele verhaal hoort, 
jubelt ze opgewonden: ‘Dat is 
geweldig! Bedankt tantetje, nu 
weet ik wat ik moet doen om 
de hackers te pakken. Ik bel je 
snel, doei.’ Verbijsterd staart Rien 
naar het scherm van haar mobiel. 
‘Soms kan ik de jeugd echt niet 
meer volgen.’
Rien probeert zich op de Rooise 
Kwis te concentreren, maar ze is 
met haar hoofd bij haar zus Ans. 
Om de haverklap checkt ze haar 
e-mail.  Ze hoopt vurig dat Ans 
positief reageert op haar uitnodi-
ging  om bij haar te komen loge-
ren. 
Als er de volgende ochtend ein-
delijk een mail in haar inbox ver-
schijnt die de afzender A. Raavens 
heeft, opent Rien die gretig. Het 
bericht van Ans is kort en afge-
meten. Het heeft geen aanhef of 
groet. In een mengelmoes van 
Nederlands, Afrikaans en Engels 
leest Rien: ‘Ik stel vast dat jullie 
het nu ineens allebei goed willen 

maken. Weet niet zo goed wat ik 
ervan moet denken. Als pa het tic-
ket niet had betaald, dan weet ik 
niet of ik wel gekomen was. Dank 
voor je aanbod om bij jou te loge-
ren, in principe akkoord.’
Minutenlang staart Rien naar 
het scherm. Dan staat ze op en 
ijsbeert door de kamer. Hardop 
vraagt ze zich af: ‘Waarom schrijft 
ze ‘het goed willen maken’? Zou 
ze soms denken dat ik, net als pa, 
al die jaren op de hoogte was van 
haar leven?’ Rien voelt haar maag 
ineenkrimpen. Ze wil alleen nog 
maar rust.
De volgende avond laat belt Stef. 
‘Rien, het lokaas is uitgezet. Ze 
kunnen toehappen!’ Rien kan 
haar geestdriftige achternichtje 
niet volgen. Dan vertelt Stef in 
geuren en kleuren over haar plan. 
‘Toen jij me vertelde dat dat Kwis-
team met quizvragen van omrin-
gende dorpen aan het oefenen 
was, toen wist ik het ineens. Kijk, 
hackers laten sporen achter van 
hun zoektocht. Daar zitten pa-
tronen in. En daarom weet ik wat 
hun volgende stap zal zijn.’ Rien 
snapt er niet veel van maar luis-
tert geduldig. Stef ratelt vrolijk 
door: ‘Ik heb ook oude kwissen 
van andere dorpen opgespoord. 
Ik vond de Boekelse Kwis, de 
Hisse Kwis en de Skendelse Kwis. 
Daar heb ik, samen met Rob, een 
zogenaamde nieuwe Rooise Kwis 
uit samengesteld.’ Stef verslikt 
zich bijna in haar woorden, maar 
is niet te stoppen:  ‘En die nep 
Rooise Kwis 2014 heb ik online 
klaargezet voor de hackers. Als 
lokaas. Ik weet zeker dat ze die 
gaan vinden, want als ze hun hac-
kersaanpak blijven volgen, komen 
ze daar bij uit. Bingo!’ Rien staat 
perplex: ‘Stef, je bent geniaal. 
Wat een briljant plan.’
Twee dagen later doet Rien met 
een grijnzende Stef aan haar zijde, 
de deur open voor Jan en Rob van 
de Rooise Kwis. ‘Gelukt!’ juicht 
Stef, nog voor de heren binnen 
zijn. ‘Onze nep quiz is vannacht 
van het web gehaald. De hackers 
hebben hun slag geslagen. Zij blij 
dat ze de vragen hebben, wij blij 
dat ze die niet hebben.’  ‘Dit is een 
flesje waard,’ zegt Rob die Rien 
een fles speciale Kwiswijn over-
handigt. ‘Dat de echte Rooise Kwis 
maar een smetteloze happening 
mag worden en veel hersens mag 
laten kraken.’ Jan duwt Stef een 
envelop in de hand met twee vrij-
kaarten voor de Winter Efteling. 
‘Kei gaaf, dan vraag ik Rik mee.’ 

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

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Door het goede weer hadden veel 
mensen toch wat meer publiek ver-
wacht. Misschien lag het aan het 
feit dat ook in Boxtel en Lieshout op 
hetzelfde moment een Kerstmarkt 
werd gehouden. Gezien de drukte 
daar mogen die evenementen zeker 
als concurrent gezien worden. Het 
publiek wat de auto of fiets wel rich-
ting Sint-Oedenrode stuurde, be-
leefde een prima middag. Verschil-
lende muziekensembles fleurden 

de boel op, in 
de winkels was 
het goed toe-
ven, er was vol-
doende lekkers 

te krijgen, kinderen vermaakten zich 
met de draaimolen of paardjes, en 
meerdere kramen zorgden voor vol-
doende koopwaar. Na even blauw-
bekken werd de horeca opgezocht. 
Daarvoor is in Rooi keus genoeg. 
"Daarom ga ik zo graag naar Sint-
Oedenrode", zegt  Nuenenaar Bob 
van Vlerken, die met zijn gezin was 
beland in de sfeerhoek op het Kerk-
plein. "Het is een heerlijk gezellig 

dorp. We komen hier graag. Ik vind 
het wel jammer dat de kraampjes 
zo ver uit elkaar stonden. Dat zag 
er soms wat troosteloos uit." Zijn 
vrouw Inge mistte vooral veel echte 
kerstspullen. Desondanks hadden ze 
wat tassen met boodschappen bij 
zich.

Het grote orgel draaide, de heerlijke 
worstlucht kronkelde door de stra-
ten en het motorzaaggeronk van de 
houtkunstenaar overstemde enkele 
gesprekken. Het hoort inmiddels bij 
het Rooise Winterbraderie gevoel.

Vervolg voorpagina
Winterbraderie last van concurrentie

Door het goede weer hadden veel 

de boel op, in 
de winkels was 
het goed toe-
ven, er was vol-
doende lekkers 
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“Kom genieten van de Kribkesroute, Liemt in ‘t Licht en sluit 
deze af met een heerlijke pannenkoek.

Wij zijn 2e Kerstdag geopend

Attentie! Buurtpreventie in het Everse

De eensgezindheid in de buurt ’t 
Everse is groot. Samen gaan ze voor 
veiligheid en geborgenheid. Vorige 
week woensdagmiddag werd dat 
onderstreept met de onthulling van 
het bord Attentie! Buurtpreventie, 
aan de Eversetraat. Voorzitter van 
de buurtvereniging, Frank van der 
Linden, had de eer om het doek met 
burgemeester Maas te verwijderen. 

Enkele maanden geleden kwam de 
buurt al bijeen voor een informa-
tieavond met de gemeente. Daar 
werd onvrede geuit over de on-
veiligheid op de Eversestraat en de 
Lieshoutsedijk. De gemeente heeft 
er concreet iets mee gedaan wat 

vertrouwen creëerde tussen beide 
partijen. Daarna is het project buurt-
preventie in een stroomversnelling 
gekomen. “Het leven in het buiten-
gebied is anders dan in de wijk”, legt 
van der Linden uit. “Vooral veilig-
heid is hier een groter thema. We zijn 
eens begonnen met een whatsapp-
groep om elkaar te waarschuwen 
wanneer dat nodig was. Dat bleek 
een groot succes. Van daaruit zijn 
we de volgende stappen gaan on-
derzoeken tot Buurtpreventie.” De 
gemeente was daar blij mee. Na het 
eerste buurtpreventieproject in de 
wijk ‘de Rooise Zoom’ snakte het 
naar een tweede wijk. 

Buurtpreventie houdt in dat de bur-

gers iets signaleren en daar nauw 
contact over hebben met gemeente 
en politie. Burgemeester Maas: “Een 
perfect voorbeeld van participatie 
door burgers. De gemeente kan niet 
meer alles doen en dat hoeft ook 
niet. We gaan dan ook zorgen dat 
we dit samen van de grond krijgen.” 
De voorzitter van de buurtvereni-
ging had nog een mooie uitsmijter. 
“Binnen de buurt zijn we bezig met 
het oprichten van een zorggroep. De 
zorg verandert, maar hoe kunnen we 
daar een bijdrage aan leveren? Hoe 
kunnen we elkaar helpen? We zijn 
enthousiast over de vooruitzichten.” 
De burgemeester zeker ook. Hij en 
zijn wethouders zullen de ontwikke-
lingen nauwlettend blijven volgen. 
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Installatie nieuwe Jeugdnatuurwachters in kerstsfeer
Zaterdag 13 december 2014 was 
de jaarlijkse kerstbijeenkomst van 
Jeugdnatuurwacht De Populier in 
Mariëndael. Behalve voor het ma-
ken van kerststukjes was de bijeen-
komst vooral ook bedoeld om de 
nieuwe leden van de natuurwacht 
officieel als lid welkom te heten.

Namens de Gemeente Sint-
Oedenrode was dit jaar wethou-
der Ad van der Heijden aanwezig 
voor de officiële installatie van de 
nieuwe natuurwachters. De wet-
houder gaf aan hoe belangrijk het is 
dat een nieuwe generatie klaarstaat 
om te zorgen voor natuur en land-
schap in de groene Gemeente Sint-
Oedenrode.  Hij bedankte de vrij-
willigers die alle activiteiten voor 
de kinderen organiseren. Met name 
toonde hij belangstelling voor de 
groep jeugdige leiders die bij de 
Rooise natuurwacht actief zijn. 
De nieuwe leden werden één voor 
een naar voren geroepen en kregen 
het officiële speldje van De Populier 
uitgereikt. Na het opspelden hiervan 
kunnen ook de nieuwe leden zich 
met recht natuurwachters noemen. 
Na afloop van de installatie vol-
tooiden de kinderen ieder minstens 
één fraai kerststukje met natuurlijke 
materialen, zodat ook thuis van een 

echt natuurlijke kerstsfeer kan wor-
den genoten.

Algemene info over Jeugdnatuur-
wacht De Populier:
Alle Rooise kinderen van groep 6 tot 
en met 8 van de basisscholen  en bij-

zondere scholen kunnen lid worden 
van Jeugdnatuurwacht de Populier. 
Kinderen op de middelbare school 
t/m ongeveer 15 jaar kunnen ook lid 
worden.
De kosten zijn 10 Euro voor het hele 
jaar, waarin 10 maandelijkse activi-

teiten worden georganiseerd, van 
september tot en met juni. De acti-
viteiten zijn altijd op een zaterdag-
morgen. Bij de officiële installatie in 
december krijgen de nieuwe natuur-
wachters een Jeugdnatuurwacht-
speldje uitgereikt. 

Het secretariaat van de Jeugdna-
tuurwacht is op Heistraat 59, 
tel. (0413) 476029
E-mail: jnwdepopulier@gmail.com 
Website: www.jnw-depopulier.nl

De Jeugdnatuurwachters van De Populier met de leiding en wethouder Van der Heijden.

- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein

-  dagelijks geopend 
vanaf 16.30u

-  Afhalen nu ook   
mogelijk

-  Like onze facebook-
pagina en win een 
smakelijke kerst   
sushi schaal

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811,      /Lounge8Sushi
Dommelstraat 7 & Catharinaplein 37 – Eindhoven beiden open vanaf 16.30u.

SUSHI & GRILL

1e en 2e kerstdag geopend 
vanaf 13:00 uur. 

Lunch: 25,80 p.p.
Diner 37,50 p.p. 

Alleen diner incl. aperitief & Lounge 8 Special Sushi of Sashimimix

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!

KOOPZONDAG 21 DECEMBER
12.00 - 17.00 UUR

 

 SALE SALE SALE SALE

 SALE SALE SALE SALE

Ko�eren 21 a  |  5492 BL Sint-Oedenrode  |  0413-470561  |  www.switchfashion.nl

MAANDAG 22 DECEMBER 
EXTRA OPEN 13.00 – 18.00 UUR
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HÄSTENS STORE EINDHOVEN 
AALSTERWEG 64, 5615 CH EINDHOVEN. 040 - 244 13 44
SCHELLENSLAAPCOMFORT.NL

Laatste kans 
Limited Edition

NU TIJDELIJK VERKRIJGBAAR VANAF €6.990*

Geïnspireerd door de iconische kleur “Stockholmsvit”, 
ontwikkeld in Zweden in de jaren ‘50, is het 2014 Limited 

Edition bed een eerbetoon aan onze afkomst. Dit bijzondere 
bed is handgemaakt van de beste natuurlijke materialen 
en generatie op generatie ontwikkeld voor het ultieme 

slaapcomfort. Een bijzonder bed voor een bijzonder persoon.

hastens.com

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Liefhebbers van kerstmuziek worden op hun wenken bediend

Kerstconcerten te kust en te keur

De donkere dagen voor kerst zijn 
weer aangebroken. Dat betekent 
tijd voor kerstmarkten, winterbra-
derieën en kerstconcerten. Het weer 
deed, afgelopen zondag zeker na de 
middag, aan al het andere dan die 
beroemde donkere dagen denken. 
Maar donkere of zonnige dagen, al-
leen in Sint-Oedenrode waren er op 
de derde advent al drie kerstconcer-
ten. Voor de fans van kerstmuziek 
was er dus volop keuze. Of juist 
niet, want de drie concerten waren 
allemaal op dezelfde tijd.
Het kerstconcert heeft een vaste 

plaats op de agenda van de Ollandse 
gitaarclub Ancora. In de Loop’r ont-
ving Ancora haar zusterclub, de Al-
legretto’s uit Eerde. Niemand minder 
dan de kerstman zelf was naar Ol-
land gekomen om de bezoekers van 
het kerstconcert te ontvangen. In de 
gymzaal van het Ollandse buurthuis, 
die tot de nok gevuld was, speel-
den de beide verenigingen bekende 
en minder bekende populaire kerst-
liedjes. Nederlandstalige nummers, 
maar ook bekende internationale 
kerstmuziek, zoals ‘Driving home for 
Christmas’ van Chris Rea waren in de 

Loop’r te horen. Bijzonder was het 
optreden van de jongste leden van 
Ancora. Zij lieten onder leiding van 
Boudewijn Dolstra horen dat Olland 
ook in de toekomst zeker nog kan re-
kenen op het jaarlijkse kerstconcert.

Cantecleer en Aurora
In de Knoptorenkerk gaf het koor 
Cantecleer haar kerstconcert. Net 
als Ancora had ook Cantecleer gas-
ten uitgenodigd, samen met het koor 
Aurora werd het publiek in de over-
volle kerk getrakteerd op een mix van 
moderne en klassiek kerstmuziek. 
Daar waar Aurora het publiek liet ge-
nieten van de moderne kerstmuziek, 
daar liet het koor Cantecleer juist 
de klassieke kerstnummers horen. 
De opkomst van het publiek was zo 
groot dat er te weinig stoelen waren 
om iedereen te kunnen laten zitten. 
Voor de laatste bezoekers was er al-
leen nog maar een staanplaats in het 
portaal onder majestueuze knopto-
ren.

Gasthuishoeve in kerstsferen
In de in kerstsferen omgetoverde 
Gasthuishoeve gaven de Mandogita’s 
hun eerste kerstconcert. Althans on-
der die naam, want wie goed oplette 
zag veel bekende gezichten van de 
voormalige muziekgroep  Antonio uit 
Nijnsel. Bij een aantal leden van de, 
eerder dit jaar gestopte, muziekgroep 
Antonio bleef het kriebelen en zij be-
sloten onlangs om door te gaan. Als 
Mandogita’s traden zij op in de Gast-
huishoeve en dat was voor de trouwe 
fans niet onopgemerkt gebleven. Zij 
waren in groten getale naar de Gast-
huishoeve aan de Liempdseweg ge-
komen en genoten als vanouds van 
de populaire kerstmuziek.
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Mooi in de regio

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Winkelcentrum Woensel in kerstsfeer

Vijf dagen lang, van 20 t/m 24 
december, is het extra gezellig in 
winkelcentrum Woensel.  Naast de 
sfeervolle kerstverlichting die er in 
de donkere maanden hangt, zijn er 
deze dagen voor kerst ook nog de 
levende kerststal met echte dieren 
en natuurlijk Jozef, Maria en Kinde-
ke Jezus. Altijd weer leuk voor jong 
en oud. Maar ook de arrenslee met 
Kerstman en paard met gratis ritten 
én diverse orkesten en entertainers 
voor de muzikale klanken zorgen 
voor een prettige sfeer tijdens deze 
periode. Deze activiteiten beginnen 
vanaf 12.30 uur. 

Winkelcentrum Woensel is de gezel-
ligste plek voor uw kerstinkopen. U 

vindt er circa 150 winkels en horeca 
gelegenheden. Lokale ondernemin-
gen en bekende landelijke ketens 
zijn op WoensXL gehuisvest en u 
bent er als klant nog steeds koning. 
Uw auto parkeert u lekker dicht bij 
deze winkels. Dus ver lopen is niet 
nodig.
Door de brede luifels en hoge over-
kapping kunt u droog winkelen en 
gebruik maken van de gezellige ter-
rassen. Daarnaast is het parkeerta-
rief erg laag en dat vindt de Kerst-
man ontzettend fijn!!!

Er is een extra koopzondag op 21 
dec. een extra koopavond op dins-
dag 23 dec.
www.woensxl.nl

advertorial

BBQenzo.nl Liempde: 
makkelijk, heerlijk en voordelig! 
ook in het winterseizoen

Met Kerst wil je lekker eten, genie-
ten én geen afwas. Daarom is het 
concept van BBQenzo.nl een hit. Al-
les thuis laten bezorgen en de afwas 
weer mee terug naar de afwaskeu-
ken van BBQenzo.nl. Hoe makkelijk 
en heerlijk wil je het hebben? 

Hoe werkt dit dan?
Jos Evers heeft al jaren een horeca-
zaak in Liempde en met BBQenzo.
nl zorgt hij voor een welkome aan-
vulling van diensten voor zijn klant. 
Alle gemak voor bij u thuis en zo 
vult Jos aan: “Ook met Kerst wordt 
op de gewenste dag bij u geleverd 
en wordt na gebruik door ons weer 
retourgenomen. Heb je zin in een 
WinterBBQ, gourmetten of heerlijk 
bakken met de nieuwe Pizzarette; bij 
BBQenzo.nl vinden we het belang-
rijk dat u zorgeloos kunt genieten.” 

Franchise concept
Bij www.bbqenzo.nl kan de klant 
zijn of haar bestelling online inzetten 
en met uitsluitend versproducten in 
diverse arrangementen wordt uw 
bestelling - inclusief alle benodigd-
heden als barbecue (of pizzarette/
gourmetstel), gas en serviesgoed 
- op de dag zelf bezorgd met alle 
gerechten in een koelbox. De vuile 
vaat wordt uiteraard de volgende 
dag weer opgehaald.

Interesse in een heerlijke avond ge-
nieten?
Een heerlijk avondje thuis in een 
ontspannen sfeer genieten van een 
winterse BBQ of de heerlijke tapas, 
die ook besteld kunnen worden via 
www.bbqenzo.nl
BBQenzo.nl Liempde wenst u een 
heerlijk 2015

Je liefde voor kerst groeit bij 
Intratuin Veghel

advertorial

advertorial

Je liefde voor kerst groeit bij In-
tratuin, en dat is te merken ook. 
Er is alles aan gedaan om de 
laatste periode van het jaar in 
een gezellige kerstsfeer te la-
ten plaatsvinden. De winkel is 
omgetoverd in een sfeervolle 
en sprookjesachtige omgeving, 
zodat een bezoek aan Intratuin 
Veghel een echte belevenis is vol 
kerstinspiratie. Heerlijk kerst-
shoppen en wegdromen dus bij 

Intratuin in de gezelligste periode 
van het jaar. 

Behalve voor vuurwerk kun je iede-
re zaterdag en zondag en de laat-
ste 3 dagen van dit jaar ook voor 
uw oliebollen terecht bij Intratuin 
Veghel. De oliebollen worden ge-
bakken door enthousiaste vrijwilli-
gers van Harmonie Frisselstein. De 
opbrengsten gaan naar de Veghel-
se Harmonie Frisselstein. 

Natuurlijk! Sint-Oedenrode gaat aan de slag

Een volle Knoptoren, enthousiaste 
presentaties, een voorpagina-arti-
kel in de plaatselijke krant. Vorige 
week dinsdagavond vond de kick-
off meeting plaats van Natuurlijk! 
Sint-Oedenrode. De contouren 
zijn zichtbaar gemaakt. ‘Nu aan de 
slag!’ werd als conclusie gebracht.

Ondernemers, politici, pers, VVV. 
Uitsluitend betrokken Rooienaren 
waren aanwezig tijdens de informa-
tieavond over Natuurlijk! Sint-Oe-
denrode. Na de intro van wethouder 
van der Heijden namen projectleider 
Marlies Liebregts en bestuurslid en 

aanjager Pieter van de 
Kamp de microfoon over. 
Ze legden uit wat Na-
tuurlijk! Sint-Oedenrode 
inhoudt en in moet gaan 
houden. Bovendien ga-
ven ze het woord aan 
verschillende takken van sport die 
de ‘branding’ van Sint-Oedenrode 
tot een succes moeten maken. De 
ontwerper van het logo kwam aan 
het woord, evenals het Centrum-
management, het VVV, Rinus van 
der Heijden namens de natuur en 
DeMooiRooiKrant als mediapartner. 
Een belangrijke vraag die overbleef 

na veel informatie: Hoe gaan we het 
betalen? Natuurlijk! Sint-Oedenro-
de is een stichting die wordt gehol-
pen door Marieke Maas om de mar-
keting op poten te krijgen. Zij wordt 
betaald door de gemeente. Er wordt 
daarnaast gekeken met welke sub-
sidiepotjes meegedaan kan worden.   

De avond begon met een ‘Rooise kwis’

Projectleider Marlies Liebregts loodste de mensen door de avond heen.

Kinderochtend MIK: gezellig én leerzaam

Van 8 tot en met 14 december 
was het de ‘MIK in Beeld’ week. 
Deze week stond in het thema van 
sneeuw. Zaterdagochtend was er 
een kinderochtend, uiteraard ook 
met hetzelfde onderwerp. Tientallen 
kinderen kwamen in het wit gekleed 
naar cultureel centrum Mariëndael 
om daar een aantal workshops te 
volgen.

De deelnemers begonnen met een 
aantal workshops die drie kwartier 
duurde. Er waren twee workshops 
muziek die alle twee met slagwerk 
te maken hadden en er was één 
workshop beeldend, waar met eco-
line werd gewerkt. Rond half één in 
de middag werd er een voorstelling 
gehouden voor alle ouders en even-
tuele andere belangstellenden.

Elk kind kon aan deze ochtend mee-
doen. ‘’We hebben de kinderen van 
de DoReMi-cursus en de kinderen 
van de musicalcursus uitgenodigd 
voor deze ochtend en gevraagd of 
zij een vriendje of vriendinnetje mee 
wilde nemen’’, vertelt Nienke Meu-
lenbroeks van de organisatie. ‘’Er zijn 
hier dan nu ook heel veel kinderen 
die geen lid zijn, maar toch even een 
kijkje wilde nemen.’’ 

De bedoeling van de ochtend was 
om te laten zien wat de kinderen 
die wel lid zijn allemaal leren in de 
lessen die ze krijgen. ‘’Zo willen we 
de kinderen laten proeven van ver-
schillende creatieve aspecten’’, zegt 
Nienke. ‘’De kinderen vinden het 
ook erg leuk om samen bezig te zijn 
en vinden het geweldig om voor de 
ouders op te treden. Tijdens het op-
treden is er ook een piano leerling 
aanwezig die al vijf jaar bij ons is. Zo 
laten we de kinderen zien wat je hier 
kunt bereiken.’’

bhc.nlBaanderherenweg 2, Boxtel  T. 0411 67 69 24

Vriendschap telt mee op het 

 OPEN HUIS 
10-01-’15
 12.00-15.00 uur
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VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Vijf dagen lang, van 20 t/m 24 december, extra gezellige kerstsfeer in winkelcentrum 
Woensel.  Naast de sfeervolle kerstverlichting in deze donkere maanden zijn er 5 
dagen lang ook nog de levende kerststal met echte dieren en natuurlijk Jozef, Maria 
en Kindeke Jezus, de arrenslee met Kerstman en paard met gratis opstap en diverse 
orkesten en entertainers voor de muzikale klanken.

Er is een extra koopzondag op 21 dec. een extra koopavond op dinsdag 23 dec.

Winkelcentrum Woensel is dé plek voor uw kerstinkopen. U vindt er circa 150 winkels en 
horeca gelegenheden. Uw auto parkeert u lekker dicht bij deze winkels. Dus ver lopen 
is niet nodig. Door de brede luifels en hoge overkapping kunt u droog winkelen en 
gebruik maken van de gezellige terrassen. Daarnaast is het parkeertarief erg laag en dat 
vindt de Kerstman ontzettend fijn!!!

WWW.WOENSXL.NL

KOOPZONDAG
21 & 28 DECEMBER

KERSTSFEER IN WOENSELKERSTSFEER IN WOENSELKERSTSFEER IN WOENSELKERSTSFEER IN WOENSEL

Inschrijvingen Kunst in Rooi 2015 van start
In het weekend van 30 en 31 mei 2015 is het 
weer zo ver. Dan zal de open atelier route van 
Sint-Oedenrode, Kunst in Rooi, weer plaats-
vinden. 

Die twee dagen kunnen beeldende kunste-
naars, zowel professionals als amateurs, uit de 
gemeente Sint-Oedenrode hun atelier open 
stellen voor het publiek. De organisatie van 
Kunst in Rooi zal in samenwerking met het 
Roois Kultuur Kontakt er weer een mooi eve-
nement van maken. Zij zullen de deelnemende 

kunstenaars bundelen in een website en een 
plattegrond vanwaar het bezoekend publiek 
een eigen route langs de deelnemers kan sa-
menstellen.
Kunstenaars kunnen zich vanaf nu inschrijven 
voor deelname. De sluitingsdatum voor het 
inschrijven is 1 februari 2015. Voor het re-
glement, de deelnamekosten en het inschrij-
vingsformulier kunt u terecht op de website: 
www.kunstinrooi.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
kunstinrooi@outlook.com

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

In dulci jubilo – 
Kerstconcert Roois Gemengd Koor

Op zondag 21 december geeft Het Roois Ge-
mengd koor zijn traditioneel kerstconcert. 

Onder de titel In dulci jubilo brengt het koor 
bekende en onbekende kerstmuziek, o.a van 
Dietrich Buxtehude en Michael Haydn. Ook 
wordt een oud kerstlied gezonden dat door 
zanger Jules de Corte vele jaren geleden spe-
ciaal voor het koor gearrangeerd is. 

Het concert wordt opgeluisterd door de blok-
fluitgroep van het MIK o.l.v. Eleanor de Groot 
met het bekende Concerto Grosso voor de 
kerstnacht van Archangelo Corelli. Met de be-
zoekers worden enkele bekende kerstliederen 
gezongen. Het koor staat onder de leiding van 
Ad Vergouwen. Henk van Riel is de vaste bege-
leider op orgel en piano. 
In het affiche van dit concert zijn een aantal 
ontwerpen van de voorbije jaren opgenomen 
van Daan van Amesfoort. Hij overleed onlangs 
en zo wil het koor hem gedenken.
Het concert heeft plaats in de Martinuskerk te 
Sint Oedenrode om 15 u. Gratis toegang, vrij-
willige bijdrage na afloop.

Gemaakt door Daan van Amersfoort

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Alertzorg positief over het nieuwe Pgb in 2015
Jan van ’t Hof, ini-
tiatiefnemer van 
Alertzorg, is positief 
gestemd over het Per-
soonsgebonden bud-
get (PGB) vanaf 1 ja-
nuari 2015. Langzaam 
aan worden de con-
touren van de nieuwe 

zorgwet, die dan van kracht wordt, duidelijk. 
Het Pgb wordt eindelijk volwassen. 

Wat vooral opvalt is de nadruk op de keuze-
vrijheid in de langdurige thuiszorg volgend jaar. 
Het Pgb krijgt hierbij duidelijkere richtlijnen en 
is dan verankerd in de wet. Controle gebeurt 
dan vooraf en zorgverleners worden voortaan 
via de Sociale verzekeringsbank (SVB) uitbe-
taald om oneigenlijk gebruik en fraude tegen 
te gaan. 
Het is goed om te zien dat dit nuttige instru-
ment na bijna 20 jaar serieus meetelt, vindt 
van ‘t Hof.  Eindelijk wordt voortaan rekening  
gehouden met de wensen van mensen die 
een zorgvraag hebben waar maatwerk of een 
persoonlijke aanpak bij nodig is. Of waar ge-
meentelijke voorzieningen of grote instellingen 
geen passend antwoord kunnen bieden. Alert-
zorg weet zich als kleine zorgaanbieder hierin 
te onderscheiden en heeft zich de laatste jaren 
gespecialiseerd in deze complexe zorgvragen.  

Het is begrijpelijk dat zorgverzekeraars de zorg 
bij voorkeur bij grote zorginstanties inkopen, 
maar ook keuzevrijheid van zorgaanbieder en 
eigen regie zijn belangrijke punten waar over-
heidsafspraken over zijn gemaakt. Het is dus 
goed dat middels het Pgb rekening is gehouden 
met mensen die liever zelf zoveel mogelijk de 
regie over hun zorgvraag in eigen hand heb-
ben. 
De nieuwe wet nodigt mensen nadrukkelijk uit 
om mee te denken over de invulling. Zoals we 
onlangs hebben kunnen zien toen een rechter 
iemand in het gelijk stelde over een onterechte 
korting op de uren hulp bij het huishouden. Het 
zijn dit soort zaken die uiteindelijk de grenzen 
gaan bepalen.   
Daarom is het van belang uzelf goed te laten in-
formeren wanneer u in 2015 zorgvrager wordt 
of een oude indicatie moet verlengen. Bereid 
het gesprek met gemeente en/of zorgverze-
keraar zo goed mogelijk voor. Vraag eventueel 
vooraf welke onderwerpen er besproken gaan 
worden, laat u desnoods door een deskundige 
bijstaan en omschrijf uw vraag duidelijk en hel-
der.  Als u vragen over de komende veranderin-
gen in de zorg heeft willen wij u graag hiermee 
helpen. Informatie van Alertzorg is altijd kos-
teloos en vrijblijvend.  U kunt ons bereiken op 
tel. 0413-841957 of 06-53980218. Alertzorg 
wenst iedereen hele prettige feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2015! 

advertorial
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Donder op ‘nne kaole dorn, d’n halve 
zommer al verlorre.
(Onweer in de winter, dan kan de zomer al niet veel goeds 
meer zijn.)
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

  Veiligheidsvoorschriften bij evenementen 
voortaan voor iedereen

Ach 
in het begin

is het even wennen,
maar zo is het
wel een veilige

BBQ!!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Marieke van de Laar

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jolanda Verhoeven 

Constantijnstraat 21
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Maand van uit eten

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Vannacht

vannacht was ik
niet alleen met haar
droomde van 
kapende vagebonden

er werd mij een
engel gestuurd
aangemaand door boven
of wellicht lokaal ingehuurd

zij zong voor mij
het lied van troost
waarin eindeloze liefde
werd aangeprezen

na een wijle 
hervatte mijn
neusgeronk
zijn gelijkmatigheid

zodat ik nu echt 
in het onbewuste zonk
*
bij het ontwaken
proefde ik aan de dag
en nam nieuwe kansen waar

ok, nog wel in ochtendjas
maar de zon belichtte mij
met een overtuigend gebaar

julius dreyfsandt zu schlamm

www.facebook.com/demooirooikrant
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Boskant en SES delen de puntenvoetbal

In een aantrekkelijke wedstrijd hebben Boskant en SES de pun-
ten broederlijk verdeeld. Beide teams gaan op eerbiedige af-
stand van de twee koplopers de winterstop in.

Het was op voorhand wel te verwachten dat het treffen tussen 
Boskant en SES een spannend verloop zou kennen. De belangen 
waren dan ook groot; bij winst bleef er aansluiting met de kop-
groep, bij verlies was er een plek in de “grauwe” middenmoot. 
Een gelijkspel zou beide teams eigenlijk te weinig opleveren.

Vanaf het eerste fluitsignaal nam Boskant nadrukkelijk het initia-
tief. Al na 4 minuten had de bal in de ogen van de Boskant aan-
hang op de stip gemoeten toen de SES verdediging binnen de 16 
een overtreding op Frank van der Heijden maakte. Scheidsrech-
ter de Brouwer liet echter doorspelen. In de 15e minuut creëerde 
Boskant opnieuw een goede kans;  na een goede aanval kwam 
Roel Brans vrij op de achterlijn.  De pass op broer Edo was te 
hard en te onzuiver zodat deze kans voorbij ging. SES slaagde 
er in de 40e minuut bijna in om de enigste kans voor rust te 
verzilveren.  Na een snelle uitval, een belangrijk wapen van SES, 
schoot Gijs Meulepas hoog over. Toch had Boskant nog met een 
voorsprong de theepauze kunnen ingaan. Vlak voor rust bereikte 
Maikel Merks na enkele passeeracties de achterlijn, maar de be-
slissende pass bereikte net geen ploeggenoot. 
De eerste kansen, meteen na rust, waren voor SES. Boskant kee-
per Tom van der Heijden wist een stuiterbal, in de 46e minuut 
ternauwernood over te tikken. Uit de corner die volgde leek SES 
te scoren, maar de bal ging juist voorlangs. Veel inzet na rust, 
aan weerszijden. Boskant was daarbij het meest voor het doel 
van de tegenstander te vinden, zonder echt gevaarlijk te zijn. 
In de 73e minuut was er weer zo’n moment. Deze keer met 
resultaat! Nadat de bal tot drie keer toe was ingebracht en ook 
tot drie keer toe door een verdediger of doelman Rensco van 
Katwijk was tegengehouden, wist Roy van der Linden het net 
wel te vinden: 1-0. In de 75e minuut had Boskant een goede 
mogelijkheid om de score te verhogen. Na een goede pass van 

Ollandia in winterstop
Zondag zijn er bij Ollandia de laatste competitiewedstrijden 
gespeeld voor de winterstop. Hierbij deden beide teams het 
goed, want Ollandia 3 was thuis te sterk voor DVG en staat 
met de behaalde 22 punten gedeeld 2de op de standenlijst. 

Ook Ollandia VE1 gingen met de juiste instelling naar Schijndel. 
De geroutineerde Oldies van Ollandia beten zich vast in deze 
tegenstander, tot zondag in punten nog medekoploper en lieten 
vanaf de aftrap zien waarvoor ze gekomen waren. Vol overtui-
ging lieten ze Schijndel zien wie er de baas was en behaalden 
dan ook terecht een ruime 4-0 overwinning. Ook in de winter-
stop zit Ollandia niet stil en zijn er volop activiteiten voor jong 
en oud, waaronder (wild)rikken, nieuwjaarsreceptie, play-back , 
zaalvoetbal en andere jeugdactiviteiten. Kijk daarom regelmatig 
op www.ollandia.nl. 

Rikken bij Ollandia.
Donderdag 18/12 kunnen de rikliefhebbers weer terecht in de 
sportkantine op sportpark Ekkerzicht. Zowel leden als niet-leden 
zijn dan van harte welkom om vanaf 20.30 uur te komen rikken, 
waarbij dan o.a. weer mooie vleespakketten zijn te winnen. Ook 
in 2015 kunnen de rikliefhebbers nog bij Ollandia terecht op 
donderdag 29 januari, 26 februari en voor de finale op 26 maart. 
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Bands presenteren zich in 
Proeverij van Ouds
Muziekverenigingen en bands in Sint-Oedenrode hebben 
behalve de passie voor muziek nog meer gemeen; ze ko-
men moeilijk aan nieuwe leden. Speciaal daarom houden 
Johnny T. and the halfsouls, de Brabantband en Not Just 
Apollo zondag 21 december een concert in Proeverij van 
Ouds. Kick off: 15.00 uur.

Gitaristen, trompettisten, trombonisten of andere muzikan-
ten. Ze zijn allemaal zeer welkom bij deze drie clubs. De re-
petities en optredens komen ze nu nog wel door, maar vers 
bloed is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. Het 
optreden van zondag mag dan ook gezien worden als een 
presentatie. Muzikanten die op zoek zijn naar een nieuwe 
uitdaging zijn dan ook welkom. Wellicht nemen ze in hun 
vaarwater gezelligheidsdieren mee, want uiteraard is zo'n 
middag ook voor de fun.

advertorial

Roel kwam invaller Mark van der Heijden vrij op rechts, 
maar z’n pass op de geheel vrij lopende Maikel Merks 
was te zacht: weg kans. In de 83e minuut kwam SES op 
1-1. Na een vrije trap strafte Martijn van Lith een aar-
zelend optreden bij de 2e paal af: 1-1. Hoewel er aan 
beide zijde nog wel werd geknokt om de overwinning 
(figuurlijk dan), werd er niet gescoord en eindigde de 
wedstrijd dus in een 1-1 gelijkspel. 
Boskant gaat de winterstop in op plaats 6 met 16 wed-
strijdpunten. De thuiswedstrijd tegen Cito (gestaakt 
met een stand van 2-2) moet nog worden verwerkt; 
het is nog niet duidelijk wanneer de KNVB met een uit-
spraak komt. Er van uitgaande dat die wedstrijd één 
punt op levert, is de achterstand op nummer drie, DVG 
1, 6 punten. Er staat dus nog een flinke klus te wachten 
na de winterstop!  

Boskant 3 speelt a.s. donderdagavond een bekerwed-
strijd voor de achtste finale thuis tegen FC de Rakt 2. 
Aanvang van die wedstrijd: 19.30 u.
Voor de lagere teams is er aanstaande zondag nog een 
inhaalprogramma.  Daarna begint ook voor die teams 
de winterstop. Voor de lagere teams zijn de 1e compe-
titiewedstrijden na de winterstop gepland op zondag 
1 februari, de Boskant selectie begint een week later. 
Vanzelfsprekend worden er voor die tijd door een aan-
tal teams oefenwedstrijden gespeeld. 

De SIGMA muurverf weken
Geef uw huis een frisse opkikker!

30% korting + gratis professionele texrollers
bij 10 liter lichte kleuren

Superlatex kenmerken:
- zeer goede dekking
- zeer gemakkelijke verwerking
- vergeelt niet
- zeer schrobvast

30% korting + gratis professionele texrollers

uw verfspeciaalzaak
aan huis

Voor meer informatie en prijzen:
www.boschdecoratie.nl of 06-15180030
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voetbal 10.000 euro voor VV Nijnsel om 
nog meer te besparen

Het was een bont gezelschap dat 
onder leiding van niemand minder 
dan Toine van Peperstraten afge-
lopen zaterdagmiddag naar Nijn-
sel kwam. De presentator van Fox 
Sports Eredivisie was samen met 
twee medewerkers van Nuon naar 
de kantine van VV Nijnsel/TVE Re-
clame gekomen om daar een cheque 
van 10.000 euro te overhandigen. 
Nijnsel mag dit bedrag besteden 
aan energiebesparende maatrege-
len in haar kantine en kleedruimten.

“Uit alle inzendingen koos een vak-
jury bij Nuon vijftig verenigingen, 
die volgens haar een goed plan en 
een goede reden hadden om ener-
gie te besparen. Er waren inzendin-
gen bij van vier regels en er waren 
ook vereniging die complete video-
producties in hebben geleverd om 
genomineerd te worden”, vertelt 

Toine van Peperstraten. “Nijnsel is 
één van de vijftig verenigingen die 
we hebben genomineerd. Daar zit-
ten grote en kleine verenigingen bij 
en het is bijzonder om te zien hoe 
een vereniging van deze omvang 
het voor elkaar weet te krijgen om 
zoveel mensen te mobiliseren om 
op haar te stemmen. Dat zegt iets 
over de 'energie' die deze vereniging 
weet op te wekken binnen haar ei-
gen gelederen”. 

Thuis draai je de kraan toch ook 
dicht
“Onze vereniging geeft elke maand 
ongeveer 1000 euro uit aan ener-
gie”, zo vertelt secretaris Lambert 
Verhoeven. “Dat is een flinke kos-
tenpost en daarom dachten wij al 
langer na over manieren om de 
kosten te verlagen. We willen onze 
leden bewust maken van energiebe-

sparing. Dingen die thuis heel nor-
maal zijn, zoals het licht uit doen en 
de kraan dicht draaien, moeten ook 
bij de vereniging vanzelfsprekend 
zijn. Dat hoort net zo bij een vereni-
ging als fair play, we noemen dat het 
DNA van onze vereniging. Daarom 
kwam deze actie van Nuon voor ons 
dan ook precies op het goede mo-
ment. Aandacht voor de financiën 
van de club, maar ook meteen aan 
het milieu denken”.

In een halfjaar terugverdiend
Naast de prijs van 10.000 euro om 
energiebesparende maatregelen uit 
te voeren, krijgt VV Nijnsel /TVE 
Reclame ook nog een gratis ener-
gieadvies van Nuon. Rob van der 
Plas is één van de energiebespa-
ringsadviseurs van Nuon. Hij komt 
in januari opnieuw naar het Rooise 
kerkdorp om het clubgebouw van 
Nijnsel grondig onder de loep te 
nemen. “Als ik zo snel rondkijk, zie 
ik hier overal halogeenspotjes han-
gen. Die kunnen makkelijk worden 
vervangen door ledverlichting. De 
vervangingskosten verdienen zich-
zelf in een halfjaar terug”, aldus van 
der Plas.

Toine van Peperstraten (l) dolt wat met bestuurslid Lambert Verhoeven.

paardensport

Nina van Enckevort in de prijzen
Tijdens de 4e selectiewedstrijd in 
Geldrop is Nina van Enckevort we-
derom in de prijzen gevallen. In de 
D/E B rubriek was ze met Dinky Toy 
Z foutloos en in de barrage waren de 
punten genoeg voor een 5e prijs.

In de DM rubriek was het de beurt 
aan Diego om zijn kunsten te verto-
nen.

Het toch moeilijke parcours werd 
zonder fouten overwonnen, en toen 
wachtte nog een barrage onder zeer 
frisse omstandigheden.
Diego is in goede vorm en liet dat 
wederom zien door lekker kort te 
wenden en alle balken te laten lig-
gen.
Deze prestatie was goed voor een 2e 
plaats. 

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

vanaf €72,71 per maand
De premies zijn incl. collecti viteitskorti ng

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

Kijk voor een onafh ankelijk vergelijk op onze site
www.vkgroep.nl

u kunt ook alti jd een afspraak maken met een van onze adviseurs
wij helpen u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Koninginnelaan 1 - 5491 HA Sint-Oedenrode 
tel. 0413-474933

Met Ruud van Nistelrooij op de 
foto

Afgelopen zaterdag 13 december 
speelde de E2 van v.v. Ollandia een 
bekerwedstrijd bij Avanti.

En wie troffen ze daar....jawel, Ruud 
van Nistelrooij die veel aandacht had 

voor de talentjes van Ollandia E2. 
De wedstrijd werd helaas verloren 
met 3-2 maar op de foto met Ruud 
van Nistelrooij was heel bijzonder. 
Wat een mooie afsluiter ......

De Nijnselse ruiters

Michelle Westerdijk en Approval 
T  winnen de klasse ZZ Licht in de 
Pijnhorst
Sinds enige jaren is deze natio-
nale klasse toegevoegd aan de ba-
sis dressuursport van de KNHS. Er 
kwamen teveel deelnemers in deze 
klasse. Het voordeel is dat er nu 
meer wedstrijden in deze klasse 
georganiseerd worden dus meer 
startmogelijkheden. Dit weekend 
werd door de Nijnselse ruiters een 
dressuurwedstrijd voor paarden ge-
organiseerd. 

De hoogste klasse ZZ Licht werd ge-
wonnen door een van onze eigen 
leden namelijk Michelle Westerdijk. 
Ze startte haar paard Approval T en 
werd door de jury beloond met 227 
punten.
In de klasse B startte Nicole Ge-
vers haar paard Bentley. Nicole en 
Bentley reden samen 194 punten 
bij elkaar goed voor een vierde prijs. 
Naast een carrière in de springsport 
is een begin gemaakt in de dressuur-
sport door deze combinatie. Martijn 
van Stiphout startte zijn nieuwe troef 
Gold Alve in deze klasse en eindigde 
op de zesde plaats met 193 punten.

In de klasse licht kwam Leonie 
Jochems met haar paard Ferovanck 
PP aan de start. Ze werden beloond 
met 188 punten, goed voor een ne-
gende plaats. Marieke Siertsema had 
ook onze eigen wedstrijd gekozen 
om haar nieuwe paard Flash voor te 
stellen. In de klasse licht beloonde de 
jury deze combinatie met 187 pun-

ten. Marieke en Flash eindigde hier-
mee op de tiende plaats. In de klasse 
L2 kwam Inge Heesakkers aan start 
met haar paard Cora.
Ze eindigde op de negende plaats 
met 186 punten. Henriette Smits en 
haar paard  Dutches kwamen aan de 
start in de klasse Z1. De 2 juryleden 
beloonden de combinatie in totaal 
met 433 punten en behaalden ze 
een vierde prijs. Michelle Westerdijk 
en haar paard Divers W kwamen 
ook aan de start in deze klasse. De 
jury beloonde haar met 425 punten 
goed voor een vijfde plaats. Eveline 
van de Ven en haar paard Allure 
kwamen aan de start in de klasse Z2. 
De twee juryleden beloonden deze 
combinatie met 407 punten. 
De combinatie eindigde op de acht-
ste plaats.

Judith van de Nieuwenhuijzen en 
haar paard Larry reisden af naar Box-
tel. Daar startten ze in het springen 
klasse Licht. Na 2 foutloze omlopen 
mochten ze opstellen in de prijsuit-
reiking  en de negende prijs ophalen.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Zondag Driedorpencross, 
voor alle hardlopers

hardlopen

Op zondag 21 december vindt weer 
de jaarlijkse driedorpencross van 
Fortuna’67 plaats. Dit hardloope-
venement vindt plaats in de bos-
sen aan de Coevering tussen de 
dorpen Sint-Oedenrode, Veghel en  
Schijndel. Het parcours is prachtig 
gevarieerd en daardoor een uit-

daging voor de jongere en oudere 
hardloper, voor de geoefende en 
de beginnende recreant. Er worden 
circa 500 deelnemers verwacht.

Er kan worden gestart op verschil-
lende afstanden voor zowel de 
jeugdlopers als volwassenen. De re-
creanten bijten om 11:00 het spits af 
voor een afstand naar keuze van 3, 
6 of 9 kilometer. Deze trimloop staat 
open voor alle hardlopers.
Vanaf 12:00 uur volgen de starts 
voor de wedstrijden in de verschil-
lende leeftijdscategorieën. Vele ou-
dere en jonge atleten uit de regio 
gaan dan de strijd met elkaar aan. 
Ook prachtig om als toeschouwer 
van te genieten.

De startlocatie is nabij manage Her-
tog Jan, Molenweg 3 Veghel, de 
route hiernaartoe is duidelijk aan-
gegeven. Inschrijven is op de dag 
zelf mogelijk vanaf 9.00 uur of via 
www.fortuna67.nl, waar u ook meer 
informatie kan vinden over het pro-
gramma en de afstanden. 

OLAT wandeltocht vanuit 
Luyksgestel

wandelen

Wilt u na een heel lang Kerstweek-
end eens lekker uitwaaien en bewe-
gen tijdens een mooie wandeltocht 
in ons grensgebied met België dan 
kan dat op maandag 29 december.  

Die dag organiseert Wandelsport-
vereniging OLAT (NL) en Wandel-
club Milieu 2000 (B) voor de 23e 
keer hun internationale Grenzeloze 
Tocht. Men kan op deze dag zowel 
van Luyksgestel naar Lommel als van 
Lommel naar Luyksgestel wandelen.  
De tocht kan gelopen worden in 
blokjes van 8 kilometer en veelvou-
den daarvan, zodat er keuze is uit 8, 
16, 24 of 32 kilometer wandelplezier. 

Er rijden pendelbussen zodat de mo-
gelijkheden in traject-keuzes groot is 
en men ook altijd weer bij het start-
punt kan terugkomen. Iedereen kan 
hierdoor de tocht naar eigen wens 
invullen: starten in België, starten in 
Nederland, een "enkeltje" met de 
bus of een "retourtje" met de be-
nenwagen. Het "pijlen" gebeurt op 
de bekende OLAT wijze. 
Zoals men van OLAT mag verwach-
ten wordt er veel over onverharde 
paden gewandeld door dit mooie 
grensgebied met zijn rijke variatie 
aan bossen, heide, open gebieden 
en natuurlijk de Lommelse Sahara. 
Nieuwe wandelaars zullen zich ver-

bazen over de schoonheid, de rust 
en stilte, passend in deze tijd van het 
jaar. Wilt u door de Lommelse Sahara 
wandelen: deze ligt dit jaar op het 
traject van Luyksgestel naar Lom-
mel. Voor wandelaars die al vaker de 
Grenzeloze Tocht hebben gewandeld 
is het goed te weten dat er vorig jaar 
in België een nieuwe startlocatie is 
gekomen en dat daardoor nog meer 
afwisseling is gekomen in de routes. 
Minder rechte stukken langs het ka-
naal en meer Lommelse Sahara komt 
nu in beeld. 
Startlocatie in Nederland is Camping 
De Zwarte Bergen, Zwarte Bergen-
dreef 1, 5575 XP Luyksgestel.  Alle 
afstanden mogen vanaf 08.00 uur 
starten. De 32 km tot 10.00 uur, de 
24 km tot 11.00 uur en de 16 en 8 km 
tot 12.00 uur. Men moet voor 17.00 
uur weer terug zijn op de startloca-
tie. Onderweg is na 8 km een cen-
trale rustpost ingericht in het gebouw 
van Scoutsheem. Er hangen pijlen en 
men krijgt een routebeschrijving mee, 
waardoor de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. Nadere in-
formatie op www.olat.nl of per e-mail 
op te vragen bij dagtochten@olat.nl.   

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Willeke van der Velden met Enjoy kringkampioen klasse M2paardensport

Manege de Pijnhorst werd dit week-
end in gebruik genomen door de Nijn-
selse Ruijters en Ponyruiters. De loca-
tie werd omgebouwd tot een mooie 
dressuurpiste, waar de 4e selectie-
wedstrijd voor de dressuurruiters van 
kring Eindhoven werd gehouden. 

Op zaterdag reed Willeke van der Vel-
den met haar paard Enjoy de dressuur-
ring binnen. Zij lieten een goede proef 
zien. Dit leverden hen dan ook voor 

de 3e keer op rij de overwinning op. 
Er is nog een selectiewedstrijd te gaan, 
maar deze combinatie is reeds voor 
de zoveelste keer, ditmaal in de klasse 
M2, verzekerd van het kringkampi-
oenschap. In januari zal de laatste 
selectiewedstrijd in Eindhoven plaats-
vinden, waar ook de officiële huldiging 
van deze combinatie zal plaatsvinden. 
Op zondag nam Anne de Beer deel in 
de klasse L1. Zij nam met Elibo een 
5e prijs mee naar huis. In de klasse L2 

verscheen Marlon de Haas in de ring. 
Zij mocht met haar paard Evita een ex 
aequo 1ste plaats noteren. 
In Boxtel werd een springwedstrijd 
gehouden voor de paarden. De klasse 
L werd goed vertegenwoordigd door 
een tweetal Rooise Ruiters. Ben Jan-
sen eindigde, na 2 foutloze omlopen 
met Madiba, op een 7e plaats. Marion 
Merks bleef ook foutloos met Dolf en 
eindigde op een 8e plaats. In de klasse 
Z/ZZ startte Bram van Gaal twee paar-

den. Met Wannebee nam hij, na een 
razendsnelle barrage, de overwinning 
in ontvangst. Ook met Caro wist hij in 
de prijzen te rijden en eindigde op een 
4e plaats. Vorig weekend was het bij 
Bram ook al raak. In Geldrop eindigde 
hij met Wannebee op een 4e plaats in 
de klasse ZZ. 
Op de springwedstrijd in Geldrop 
heeft Joris Bekkers met zijn pony Miss 
Ghibly de eerste prijs behaald in de 
klasse C L.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Odisco speelt wedstrijd slim uitkorfbal

     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

Odisco speelde afgelopen zondag te-
gen HBSV uit Venlo, de huidige num-
mer 2. Na het domme puntverlies van 
vorige week, had Odisco nu de kans 
om dat recht te zetten.

Odisco begon fel en gretig aan de 
wedstrijd. Toch was het 1e schot van 
HBSV meteen raak. Tot de 20e minuut 
ging de wedstrijd gelijk op (5-5) door 
doelpunten van Marlon van Heeswijk, 
Dena Essens, 2x Meike Leenderts en 
Myrthe van Heereveld. In een time out 
werd de dames verteld rustiger en slim-
mer te verdedigen. Aanvallend moes-
ten ze ruimer spelen, dan zouden de 
kansen vanzelf komen. Dit werd goed 

opgepakt en zo liep Odisco binnen 3 
minuten weg naar 8-5 via 2x Meike 
Leenderts en Myrthe van Heereveld. 
In de laatste minuut scoorde HBSV, 
maar op slag van rust wist Maré 
Meijs de ruststand op 9-6 te zetten.
In de rust werd verteld dat de wed-
strijd, in tegenstelling tot vorige week, 
goed uitgespeeld moest worden. 
Odisco moest het tempo uit het spel 
van de tegenstander halen en de tijd 
nemen om naar goede kansen te zoe-
ken.
Odisco speelde de 2e helft aanvallend 
minder sterk en had veel moeite de 
acties te blijven maken. Wel slaagde 
het erin om het tempo uit het spel te 

halen. Verdedigend stond het nu be-
ter. Toch kon HBSV scoren, maar Mi-
chelle van Heereveld had meteen een 
antwoord (10-7). Hierna bleef Odisco 
kalm en vooral slim spelen. Door lange 
aanvallen van Odisco kon HBSV niet 
in zijn spel komen. Na 23 minuten 
werd het toch 10-8. Maar Maré Me-
ijs maakte 3 minuten voor tijd een 
belangrijk doelpunt (11-8). Odisco 
maakte niet dezelfde fout als vorige 
week, maar speelde de wedstrijd goed 
uit. Eindstand 11-9.
Odisco beloonde zichzelf voor het  
harde werken en speelde volwassen, 
waardoor er 2 punten uit Venlo mee 
naar huis werden genomen.

KV Rooi weet wederom niet te winnen
Zondag moest KV Rooi het opnemen 
tegen topklassedegradant Altior. De 
dames van KV Rooi wisten dat hen 
een pittige klus te wachten stond om 
bij deze wedstrijd punten te pakken. 

Altior begon fel aan de wedstrijd en 
gaf veel druk. KV Rooi leek daarvan 
onder de indruk en wist niet hoe 
ze zich hier tegen moest wapenen. 

Altior kwam direct met 2 – 0 voor. 
Het was Altior die de kansen benutte 
van afstand en een steeds groter gat 
wist te slaan. KV Rooi liet ook mooie 
aanvallen zien maar maakte daaren-
tegen de kansen niet af. Altior liep 
steeds verder uit waardoor het voor 
rust nog 8-3 werd. KV Rooi wilde 
niet met grote cijfers het veld afgaan 
en zich terugvechten in de wedstrijd. 

Helaas, was het toch Altior die KV 
Rooi wist te overklassen met veel 
doelpunten van afstand. Altior wist 
uiteindelijk met 19-9 te winnen. KV 
Rooi speelt volgende week tegen te-
gen Ajola/Wilma’s om 16.00 uur in 
Mill. De dames van KV Rooi 1 moe-
ten dan punten gaan pakken en hun 
kwaliteiten gaan benutten om wat 
meer richting boven te kijken!

Geen punten voor KV Nijnsel
Na de winst van vorige week begon 
Nijnsel vol goede moed aan de strijd 
om de winst, uit tegen Vessem. Om 
buiten de gevarenzone te blijven, zijn 
de punten hard nodig.

Wederom werd snel duidelijk dat 
Nijnsel zich van haar beste kant moest 
laten zien. Vessem was in topconditie, 
en Nijnsel had moeite het snelle spel 
bij te kunnen houden. Zoals in voor-
gaande wedstrijden probeerde Nijnsel 
dit hoge tempo te evenaren, waardoor 
het gros van de ballen in de handen 

van de tegenpartij belandden. Het 
duurde dan ook niet lang voordat de 
1-0 viel, in het voordeel van Vessem. 
Ondanks aanwijzingen van coach Fred 
van Oekel paste Nijnsel haar spel niet 
voldoende aan en nam de thuisploeg 
een voorsprong op het scorebord on-
danks een afstandstreffer van Anne 
Sijbers en de loepzuivere strafworp 
van Susan Witlox. Vlak voor rust leek 
Nijnsel zich nog te herpakken en kroop 
dichterbij na nog twee verdiende doel-
punten. Kon Nijnsel het tij nog keren?

Het antwoord bleek ‘nee’. Te veel 
plaatsfouten stonden centraal in de 
tweede helft en kostte Nijnsel
de kop. Een verdedigingsfout van 
Vessem leverde Nicole de Koning nog 
wel een strafworp op en ook Selly van 
Roosmalen wist vanachter de korf nog 
een maal te scoren, maar het was on-
voldoende. Vessem was na 60 minu-
ten spelen met 11-6 de terechte win-
naar.
Doelpunten: Nicole de Koning, Selly 
van Roosmalen (2x), Anne Sijbers, 
Susan Witlox (1x).

KerstROLLERshow met Rooise 
Joni Toelen een groot succes

Rolschaatsen

     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                            nordic walking                          wandelen 

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

                   hondensport

motorracen/motorsport

schaatsen

duiken

Drie maal reed Joni Toelen uit St. 
Oedenrode mee in de Amerikaanse 
KerstROLLERshow van rolschaats-
vereniging RC De Oude Molen. 
Bij alle Shows oogsten de 52 rol-
schaatsers en alle vrijwilligers een 
daverend applaus. Drie maal een 
show rijden is niet niks, Joni was 
na afloop ook erg moe, maar wel 
voldaan. Ze heeft het publiek laten 
genieten en zelf ook erg genoten.

Bij de Laarbeekse rolschaatsvereni-
ging RC De Oude Molen pakken 
ze het groots aan. Een sporthal om-
bouwen tot professioneel rolschaats-
theater vol met schitterende decors, 
attributen en karrevrachten vol 
schitterende showkleding. Bij iedere 
show moest Joni vier maal een ander 
showpakje aan en vier verschillende 
acts rijden, samen met de andere 
jonge leden van de club. Bij het grote 

finalenummer reed ze ook nog met 
lichtjes in haar kostuum en reed ze 
samen met alle leden van de club. 
Enorm spannend om dat te doen 
voor een tribune vol met ongeveer 
400 toeschouwers. Met een staan-
de ovatie toonde het publiek haar 
waardering voor al het moois wat de 
vereniging had laten zien. Voor Joni 
Toelen was het de eerste keer dat ze 
meereed in de grote show van de 
club, maar zeker niet de laatste. Ze 
mag nu lekker uitrusten in de Kerst-
vakantie en daarna gaat ze weer we-
kelijks naar de rollerbaan in Beek en 
Donk om verder te trainen op haar 
rolschaatsvaardigheid en alle techni-
sche elementen. Een uitgebreid ver-
slag in woord en beeld is te zien op 
de website van de vereniging. Daar 
is ook meer informatie te vinden 
over de bijzondere rolschaatssport. 
Kijk op www.rcdeoudemolen.nl

Joni Toelen (midden) achter de schermen van de show
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waterpolo Waterpolodames Argo: net niet

Afgelopen weekend stond de thuis-
wedstrijd tegen koploper PSV 2 op 
het programma voor de dames van 
Argo. Op papier waren de dames uit 
Rooi de underdog, door wat slordig 
puntverlies is Argo in de midden-
moot aanbeland. Echter, Argo kan 
prima mee in de top van de com-
petitie en dat bleek ook afgelopen 
zaterdag weer. 

Argo kwam voortvarend uit de start-
blokken en wist direct een voor-
sprong van 3-0 te pakken door rus-
tig het eigen spel te spelen. Spelers 
wisten elkaar goed te vinden, de 
dames namen goed over bij een 
uitbraak van PSV 2 en de kansen 
werden zeer efficiënt afgemaakt. 
De ambities van PSV 2 zijn duide-
lijk, promotie naar de Bond is be-
langrijk om aansluiting te krijgen bij 
het vaandelteam van PSV. Derhalve 
was het zaak voor het tweede team 
om deze wedstrijd te winnen. En 
dus werd er een schepje bovenop 
gedaan en werd het spel harder en 
fysieker.  Halverwege de wedstrijd 
had PSV de achterstand omgebogen 

naar een voorsprong, welke ze de 
rest van de wedstrijd wisten te be-
houden. Argo kon echter wel goed 
aangehaakt blijven, waardoor de 
wedstrijd tot in de laatste seconde 
spannend bleef. Complimenten voor 
de veerkracht van Argo om iedere 
keer op het vinkentouw te  blijven 
zitten. De eindstand van 9-10 in het 
voordeel van PSV 2 had ook best an-
dersom kunnen zijn. Het is aan Argo 
om in de uitwedstrijd tegen PSV 2, 
welke gepland staat in het eerste 
weekend van januari, de cijfers in 
haar voordeel te laten spreken. 
Doelpunten voor Argo werden 
gemaakt door: Renske vd Burgt, 
Monique van Nielen, Liesbeth van 
der Korst (2x) en Josine Raaymakers 
(5x)

Zwemmen
Afgelopen vrijdag avond hebben 8 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Beemd’ in Veghel 
deelgenomen aan de 2e LAC wed-
strijd. Tijdens deze wedstrijd is er 4 
keer een 1e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 11 persoonlijke records 

gezwommen. Verder werden er 3 
clubrecords gezwommen: Luc van 
Eijndhoven op de 800m vrije slag 
(tussentijd) in 11.10.50 en 500m 
vrije slag in 21.05.92 en Leonie 
Habraken op de 400m vrije slag in 
6.35.80.

Afgelopen zondag hebben 13 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Neul’ deelgeno-
men aan de 2e Minioren wedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd is er 10 keer 
een gouden, 5 keer een zilveren en 3 
keer een bronzen medaille behaald. 
Daarnaast zijn er 27 persoonlijke re-
cords gezwommen.

Programma zwemmen
Komend weekend staan er twee 
zwemwedstrijden op het programma:
Op zaterdag worden de Argo Sprint-
kampioenschappen gehouden in 
zwembad De Neul voor alle zwem-
mers, aanmelden tot 16.30 uur, aan-
vang wedstrijd 17.15 uur.
Op zondag een Limiet wedstrijd in 
zwembad ‘Den Ekkerman’ in Veld-
hoven, aanvang 10.15 uur.

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar: Antoon 
Vervoort met 220 punten. De ove-
rige uitslagen: Wim Boonstoppel 
216, Jan van Erp 216, Jan Gordijn 
205, Albert van Ofwegen 150 en 
Jan Lathouwers 132.

Dinsdagavond was de eerste com-
petitiewedstrijd van de 25 meter 
1 pijl. Het team van Ontspan-
ning ging naar Best. De scores wa-
ren: Piet van den Berg 240, Martie 
Verhoeven 199, Jos van den Berg 
188, Jan Gordijn 174, Toon Hermes 
159 en Simon Boersbroek 116. Het 
team eindigde op de vierde plaats.
Op vrijdagavond werd om de Toki-
ma trofee geschoten. Bij deze wed-

strijd is het de bedoeling om een zo 
lang mogelijke serie van 10 t/m 1 en 
weer terug te schieten. De winnaar 
was Bep van Bergen met een rij van 
17 opeenvolgende scores.
Vrijdagavond was ook de eerste 
wedstrijd uit de 25 meter 1 pijl com-
petitie voor de jeugd. Onze jeugd 
mocht in Best gaan schieten. Tijdens 
de wedstrijd werden zij getracteerd 
op een kop warme chocolademelk. 
De scores waren: Floris Mesu 230 
(PR), Tim Hulsen 191 (PR), Dani 
Hobbelen 185, Dione Mesu 175, 
Remco Boleij 169, Ray Matuszewski 
85 en Simon Roumen 34 punten.
In het weekend hebben Dione en 
Floris Mesu en Martie Verhoeven 
een indoorfita geschoten in Schijn-
del. Dione  schoot op zondag 226 
en 238, totaal 464 punten. Zij werd 
tweede bij de meisjes cadetten. 
Floris schoot op zaterdag 267 en 
250, totaal 517 punten, goed voor 
de derde plaats bij de jongens ca-
detten; op zondag schoot hij 262en 
264, totaal 526 punten, goed voor 
een vierde plaats bij de jongens ca-
detten. Martie schoot op zaterdag 
255 en 247, totaal 502 punten, een 
zevende plaats bij de heren recurve; 
op zondag schoot hij 254 en 241, 
totaal 495 punten, goed voor de 
vierde plaats bij de heren recurve.

Piet en Sjef van den Berg hebben 
in het weekend de Berlin Open ge-

schoten. Een groot internationaal 
toernooi. Piet begon sterk, maar in 
de tweede ronde ging het een paar 
keer mis. Met 490 punten stond hij 
169e in de kwalificatie. Sjef schoot 
zeer sterk op zaterdag en met 593 
punten ging hij als eerste geplaatst 
naar de finales. Op zondag schoot 
Piet in de tweede-kans-ronde. Dit 
zijn alle schutters die niet tot de fi-
nales doorgedrongen waren, dus de 
nrs. 33 t/m 206. Met 139 punten 
van maximaal 150 werd Piet uitein-
delijk toch nog 22e in deze groep.
Sjef won de eerste twee finalerondes 
met grote overmacht: 7-1 en 6-2. 
In de kwartfinale kwam de stand op 
5-5, waardoor een shoot-off de be-
slissing moest brengen. Beide schut-
ters schoten een 10, maar de pijl van 
de tegenstander zat net een fractie 
dichter bij het midden. Sjef werd dus 
uiteindelijk 5e.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond, op dinsdagmiddag de 
Rozelaer en op vrijdagavond is de 
senioren. Op dinsdagavond is de 2e 
wedstrijd uit de 25 meter 1 pijl com-
petitie van de NHB thuis en vrijdag-
avond wordt de eindejaarswedstrijd 
verschoten. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond 
van 18.30 – 20.00 uur.

Café Oud Rooy sponsort zaalvoetbalteam

Sinds de start van het nieuwe zaalvoetbalseizoen prijkt op de shirts van bovenstaand team 
de naam van Café Oud Rooy. Het team wil Martijn de Jong, eigenaar van Café Oud Rooy, 
bedanken voor de steun en hoopt op een lange en succesvolle samenwerking.
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-SES 1 1-1
Boskant 3-WEC 4 1-1
Nijnsel 5-Boskant 4 3-2
Avanti’31 9-Boskant 5 2-1
Heeswijk 8-Boskant 6 2-1
Boskant VR1-Boerdonk VR1 0-3

Programma senioren do 18/12:
Boskant 3-FC de Rakt 2 19.30 u. 
(beker 1/8 finale)

Programma senioren zo 21/12:
Boskant 3-Sparta’25 7 12.00 u.
Boskant 4-Rhode 8 12.00 u.
Boskant 5-Nijnsel 6 10.00 u.
Nulandia 11-Boskant 6 09.30 u.

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 3-DVG 7   2-1
Schijndel VE1-Ollandia VE1 1  0-4
Ollandia VR1-Nijnsel/TVE Vr2   afg.

Uitslagen jeugd.
Uitslag 3de bekerronde: 
Avanti’31 E3 – Ollandia E2   3-2

Programma jeugd za 20/12 in de 
Loop’r:
Ollandia Mini’s en MF1  10.30u
Ollandia F1  11.30u
Ollandia E1 en E2  12.30u, 14.15u 
Ollandia D1  14.15u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen:
Avanti Vets - Nijnsel/TVE Vets 2-4
Nijnsel/TVE 4 - Gemert 9 8-1
Nijnsel/TVE 5 - Boskant 4 3-2
Schijndel 8 - Nijnsel/TVE 6 1-3
Nijnsel/TVE 7 - Avesteyn 8 4-1
Ollandia VR1 - Nijnsel/TVE  VR2 Afg.
 
Programma di 16/12: 
WHV 1 - Nijnsel/TVE 1 19.30u
Zo 21/12:
Boskant 5 - Nijnsel/TVE 6 10.00u
Nijnsel/TVE VR2 - WEC VR1 10.00u 

Rhode

Uitslagen
Rhode 5 - WEC 3  2 - 0
Rhode 6 - Heeswijk 4  2 - 0  
Heeswijk 7 - Rhode 9  1 - 4
Schijndel 9 - Rhode 10  3 - 1

Programma senioren zo 21/12:
Boskant 4 - Rhode 8  12:00u
Vorstenbos. Boys 4 - Rhode 9  10:00u
Rhode VR1 - OSS’20 VR2  10:00u

beugelen

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’
Kessel 2 - Olland 1 3 - 2
Schijndel 1 - Olland 2 4 - 1
Olland 4 - Loosbroek 2 3 - 2
Olland 5 - Liempde 3 2 - 3
 
Programma Do 11/12:
Liempde 1 – Olland 4 20.00u
Do 18/12: 
Hoogeloon 5 – Olland 3 20.00u
Ma 22/12: 
Olland 3 – Olland 2 20.00u
Di 23/12: 
Loosbroek 2 – Olland 3 20.00u
           

waterpolo

Argo

Uitslagen:
C1 - De Treffers  11-1
AquAmigos - D1  6-10
Dames 1 - PSV  9-10
De Treffers - E1  3-9
Heren 1 – PSV 9-11
Heren 2 - Zeester-Meerval  8-11

Programma waterpolo
Zaterdag:
PSV - Heren 2 in De Tongelreep te 
Eindhoven 17:00 uur

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 Odisco
Odisco B1 – Rooi B2 3-5
Odisco D1 – Blauw-wit D1 4-0
De Kangeroe F1 -  Odisco F1 3-11  
Corridor – mw 1 - Odisco mw1 7-7
HBSV 1 - Odisco 1 9-11  

Programma 17/12:
Odisco mw1 – DOT mw1 20.00u
Programma senioren zo 21/12: 
Odisco1 – Alico 1 18.15u

Programma jeugd 20/12:
Odisco F1 – Altior F1 9.30u
Flamingo ’s D2 - Odisco D1 11.00u 
JES E1 – Odisco E2 11.00u

KV Rooi
Uitslagen 
KV Rooi 1-Altior 1  9-19
KV Rooi 2-Klimroos 3  17-9
Alico MW1-KV Rooi MW1  5-4
KV Rooi MW2-Flash MW1  16-3
KV Rooi MW3-Altior MW 1  10-11 
Avanti A2-KV Rooi A1  9-7 
Odisco B1-KV Rooi B2  3-5
Spoordonkse Girls C1-KV Rooi C1  5-5 
KV Rooi D1-Corridor D1  6-0
KV Rooi D2-SVSH D2  3-1
KV Rooi E1-Avanti E1  1-6
KV Rooi E2-Spoordonkse Girls E2  2-2
KV Rooi F1-Alico F2  11-1

Programma di 16/12:
JES MW1-KV Rooi MW 3 a. 19.00u.
Programma za 20/12:
KV Rooi A1-Corridor A1  a. 17.00u. 
KV Rooi B1-Rosolo B2  a. 15.00u. 
KV Rooi B2-MKV B1  a. 16.00u. 
KV Rooi C1-DSV C1  a. 14.00u. 
KV Rooi C2-Swift C2  a. 13.00u. 
BMC D2-KV Rooi D1  v. 08.00u. 
De Korfrak.D1-KV Rooi D2  v. 14.15u. 
Nijnsel E1-KV Rooi E2  a. 11.00u. 
Programma zo 21/12:
Ajola/Wilma’s 1-KV Rooi 1  a. 16.00u. 
Corridor 3-KV Rooi 2  a. 10.45u. 
KV Rooi 3-Emos 3  a. 17.00u.

KV Nijnsel
Uitslagen:
Vessem 1-Nijnsel 1 11-6
Corridor A1-Nijnsel A2 7 - 6
DSV C2-Nijnsel C1 1 - 6
Nijnsel MW1-Flamingo’s (M) MW1 4 - 8
Flamingo’s (M) MW2-Nijnsel MW2 17 – 6

Programma woe 17/12:
De Korfrakkers MW1-Nijnsel MW1 
v. 20.00u
Nijnsel MW2-SCMH MW1 a. 20.15u
Zaterdag 20 december:
Nijnsel A2-Avanti (S) A2 a. 17.30u
Nijnsel C1-SDO ’99 C1 a. 18.45u
Nijnsel E1-Rooi E2 v. 10.15u
Zo 21/12:
Nijnsel 1-BIO 1 a. 18.30u

X hardlopen

SV Fortuna ‘67
14 december Reusel 
L’Avant Sylvestre Cross 
MeisjesPC 1.180 m
Sanne olislagers 6.22
JongensPA 1.180 m
Stan Sierdsema 5.04
MeisjesPA 1.180 m
Veerle van Erp 4.30 (1e)
JongensJA 5.470 m
Marc van Lieshout 22.16 (3e)
MeisjesJA 3.260 m
Sanne van Lieshout 14.49
Simone van Wieringen 17.38
Mannen45 7.680 m
Eric van den Oetelaar 35.04
Mannen55 7.680 m
Henry Wijffelaars 37.00
Jos van Uden 44.47
Mannen65 7.680 m
Peter Hellings 47.00
Vrouwen 5.470 m
Irene van der Velden 27.23
Vrouwen45 5.470 m
Rikie Huyberts 26.30
Antoinette van de Laar 27.03
Gonny van Zutven 30.19
MannenTrim 9.890 m
Wil Kivits 1.02.37
VrouwenTrim 9.890 m
Lisette van der Kallen 56.17
Annette Boonstoppel 1.00.44

14 december Den Bosch 
Engelermeercross 
MannenTrim 6.920 m
Ad C M van der Heijden 38.34

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 10/12:
1 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
61,46 % 2 Echtpr. Van Gerwen 
59,38 % 3 Mevr. N.Philipsen- Hr. 
H.v.Erp 58,33 %

BC Rooi 750
Uitslag ronde 3, 5e en laatste zitting:
A-lijn: 1.Irmgard Etman & Willem de 
Roo 62,92 2.Theo Janssen & Robert 
Janssen 57,08 3.Anneke Majoor & 
Toon Majoor 55,83 4.Ria Habraken 
& Toon Habraken 54,58
B-lijn: 1.Mieke van Lankveld & Will van 
Rooij 57,50 2.Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 55,00 3.Leny Kremers & 
Lin de la Parra 54,58  4.Hanny Bosch & 
Jan Bosch 53,33 
C-lijn: 1.Hans Huijbers & Lenie v.d. Wall 
65,28 2.Jan Verbunt & Johan van Bakel 
64,58 3.Marijn van de Akker & Evert 
Vugs 59,72 4.Francine Versantvoort & 
Romano van der Meyden 54,86

Competitiestand:
Promotie naar de A-lijn:
1.Maria Broeke & Lin de la Parra 
2.Lia van Ham & Leny Kremers 
3.Ad van Helvoort & Jan van Lanen 
4.Hanny Bosch & Jan Bosch
Promotie naar de B-lijn:
1.Marijke van den Berk & Francine 
de Koning 2.Jannie Boxtel van & Bets 
Versantvoort 3.Marijn van de Akker & 
Evert Vugs 4.Mieke Vugs & Johan van 
Bakel

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 10/12:  A Lijn 1.Mari en  
Nellie v.d.Vleuten 64.58 % 2. Truus 
v. Heesch- Addie Rijkers 56.25 % 
3. Netty Leijtens-Nel v.d.Pijl 54.58 
% .B lijn. 1 Mieke Ketelaars-Riet  
Donker 70.33 % 2. Diny v.d.Boogaard 
-Nel Dielemans 66.42 % 3. Bert 
Foolen-Leny v.Rooy 62.17 %. Eind-
stand 3e ronde: A Lijn. 1 Mari en 
Nellie v.d.Vleuten 60.22 % 2. Mia 
Poels- Ria v Zon 57.01% 3. Hennie 
en Wil Merkelbach 53.08% B lIjn 1. 
Bert Foolen-Leny v.Rooy 59.61 % 2. 
Mieke Ketelaars-Riet Donker 58.24% 
3. Ardie v.Bakel- Riet Verstappen 
56.54% zie ook: www.deneinder.nl.

Bridgeclub Beckart
Uitslag 11/12: 
A-lijn: 1.Piet & Toon v. Schaijk 63.88; 
2. Riet & Cees v. Hout 59.02; 3. Jan 
Engbers & Joop Muller 57.98.
B-lijn: 1. Anny & Lena v. Acht 60.41; 
2. Thea vd Heijden & Hans v Hoof 

59.16; 3. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 58.75.

BC ’t Koffertje
Uitslag van 15/12:
A-lijn: 1 Jan Engbers & Leon Heijck-
mann 60,50; 2 Corry & Jos van der 
Hamsvoort 57,08; 3 Jan van Rooij & 
Piet Voss 57,00
B-lijn: 1 Jos van Bommel & Jan van 
Lanen 65,63; 2 Agnes & Gerard  
Obbema 57,29; 3 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 56,94
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar 
& Jan Janssen 75,35; 2 Tiny van der 
Steen & Lies Vissers 60,42; 3 Rina 
van der Hurk & Cisca Scheepens en 
Maria Bloem & Wil Janse 55,56

Bridgeclub De Neul
Uitslag Kerst-Drive 15/12:
A-lijn: 1. Mia de Leijer en Sjane van der 
Vleuten 65.36; 2. Mien van Schijndel 
en Lonja Woonings 59.29; 3. Heleen 
Wiers en Frans van den Boomen 55.36.
B-lijn: 1. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 66.88; 2. Ria Damen en Annie 
Stevens 63.21; 3. Betsie van Gerwen 
en Jan van Gerwen 58.21.
C-lijn: 1. Pieter van Kaathoven en Henk 
van Walbeek 62.50; 2. Harrie Kremers 
en Jan Tacken58.57; 3. Jo Bouwdewijns 
en Frans Bouwdewijns 57.86.
Voor alle uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

• Promotie: in DeMooirooikrant 

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

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

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

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

a.s. donderdag 
Wildrikken en 
-pokeren

A.s. zondag worden de laatste 
wedstrijden voor de winterstop 
gespeeld. 

Rhode 8, 9 komen dan in actie 
voor inhaalwedstrijden en de Da-
mes voor de beker. Op 1 febru-
ari wordt dan de competitie voor 
een aantal elftallen (vanaf Rhode 
5) hervat. Het eerste en overige 
teams beginnen weer op 8 febru-
ari, maar vanaf 11 januari wordt er 
al weer met een oefenprogramma 
voor Rhode 1 en 2 begonnen. 
A.s. donderdag 18 december 
wordt het kaartseizoen afgesloten 
met het zogenaamde Wildrikken 
en pokeren. Het wild is wel vervan-
gen door andere prijzen, maar net 
als in de afgelopen jaren belooft 
het weer een gezellige avond te 
worden, de aanvang is 21:15 uur. 
Alle leden, ouders en supporters 
zijn van harte welkom.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

voetbal
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Rooise Biljart Competitie

biljarten

B.C. Eerschot heeft de uitgestelde 
wedstrijd tegen Kofferen gewon-
nen met 85-55. De stand bij het 
einde van de 1e helft van het seizoen 
2014/2015 is geworden: 1 St.Joris 
955, 2 Beurs 892, 3 B.C. Eerschot 

884, 4 Wellie Winne Welles 869, 5 
Boskant 865, 6 D’n Toel 850, 7 Jacht-
rust 845, 8 Oud Rooi 822, 9 Gin Keus 
819, 10 Wapen van Eerschot 810, 11 
Kofferen 808, 12 ’t Pumpke 749, 13 
Dorpsherberg 700.

Vrijdag 12 decem-
ber was het dan 
eindelijk zover; de 
finale van de 25e 
Ollandse biljartkam-
pioenschappen was 
aangebroken. Veel 
dorpelingen waren 
naar café de Dorps-
herberg gekomen 
om onder het genot 
van vele hapjes en 
vooral drankjes de 
finalisten te zien 
strijden om de titel.

Nadat de vele toeschouwers bin-
nen waren gedruppeld, begon het 
allemaal om 19:30 uur met de fi-
nale van de A-klasse. Deze werd 
gespeeld door Gerard van den 
Tillaart en Antoon Versantvoort. 
Antoon wist deze partij te winnen 
en had zijn plekje voor de algemene 
kampioenschappen veroverd. De 
twee beste spelers van de B-klasse 
kwamen rond 20:15 uur aan de 
beurt. Deze partij ging tussen Eric 
Bekkers en Peter van Driel. Eric 
Bekkers biljartte zich naar de over-
winning en was net als Antoon ver-

zekerd van een plek in de algemene 
kampioenschappen. De wedstrijd 
tussen de twee beste biljarters van 
de C-klasse werd gespeeld door Jos 
van Brakel en Henk van Eerdt. Deze 
spannende partij die vrij gelijk op 
ging werd uiteindelijk net gewon-
nen door Henk van Eerdt. Zo waren 
de kandidaten voor de felbegeerde 
titel van de Ollandse biljartkampi-
oenschappen bekend.

De algemene kampioenschappen 
vingen ronde 22:00 uur aan en be-
gon met de partij tussen Antoon 
Versantvoort en Eric Bekkers. Hoe-
wel Antoon op papier de betere 
biljarter leek te zijn, sleepte Eric erg 
knap de overwinning binnen, waar-
door Antoon dus uitgeschakeld was 
voor de finale. De volgende partij 
begon rond 22:45 uur. De verliezer 
van de eerste partij kwam tegen de 
winnaar van de C-klasse te staan. 
Zo nam Antoon Versantvoort het 

op tegen Henk van Eerdt. Ook hier 
leek Antoon statistisch gezien de 
betere biljarter, maar Henk maakte 
het hem erg lastig. Henk bleef ge-
focust en zo sleepte hij de overwin-
ning binnen. Hoewel Antoon in het 
verleden aangetoond heeft dat hij 
erg goed kan biljarten, was het van-
daag niet zijn dag. 

De wedstrijd om de titel werd 
uiteindelijk gespeeld tussen Eric 
Bekkers en Henk van Eerdt. De 
wedstrijd begon goed voor Henk, 
hij bouwde een kleine voorsprong 
op ten opzichte van Eric. Eric gaf 
echter niet op en vocht zich terug. 
Met een aantal mooie caramboles 
wist hij Henk te verslaan en sleepte 
hij de titel in de wacht. Bekkers was 
erg blij met de titel en hield de be-
ker trots in de lucht. Dat het dan 
ook nog de jubileumeditie is die hij 
wint, maakt het natuurlijk nog extra 
mooi.

Eric Bekkers wint jubileumeditie

25e Ollandse biljartkampioenschappen weer ouderwets gezellig 

Vrijdag 12 decem-
ber was het dan 
eindelijk zover; de 
finale van de 25e 
Ollandse biljartkam-
pioenschappen was 
aangebroken. Veel 
dorpelingen waren 
naar café de Dorps-
herberg gekomen 
om onder het genot 
van vele hapjes en 
vooral drankjes de 

v.l.n.r.: Henk van Eerdt, 
Eric Bekkers (winnaar) en 
Antoon Versantvoort.

Spannende wedstrijd voor Dioscuriturnen

Zaterdag 13 december stond de eer-
ste competitiewedstrijd van het bo-
venbouwteam van de vierde divisie 
op het programma. Dit team bestaat 
uit Myrne van den Eertwegh, Paula 
en Anneke Verwaard, Maranda en 
Elena Haenen, Ilse van der Heijden 
en Nienke van der Vleuten. Omdat 
er maximaal met 6 meiden mee mag 
worden gedaan stond Maranda re-
serve deze middag. Natuurlijk was 
zij er wel bij om de anderen aan te 
moedigen. 

Het team turnde een uitwedstrijd 
tegen Tonido in Valkenswaard. Het 
eerste onderdeel was sprong. Alle 

meiden lieten goede sprongen zien, 
waaronder twee nette overslagen 
van Nienke en twee mooie half-in 
half uits van Ilse. Dit onderdeel werd 
met een heel klein verschil winnend 
afgesloten door Dioscuri. Vervolgens 
verder met de brug. Hier was de oe-
fening van Myrne (met geslaagde 
zolendraai!) prima, maar ondanks 
dat bleken de meiden van Tonido bij 
dit onderdeel net iets sterker te zijn. 

Op de balk was Dioscuri weer de 
betere, mede dankzij een prach-
tige oefening van Anneke (met een 
mooi boogje achterover) waar ze 
maar liefst 11.90 voor haalde. Dit 

betekende dat vloer een belangrijk 
onderdeel ging worden. Bij dit on-
derdeel scoorden bijna alle meiden 
rond de 12 punten. Opvallend was 
de mooie nieuwe vloeroefening van 
Elena, goed voor 11.80 punten, en 
het sterke optreden van Paula. He-
laas was dit niet genoeg om de vloer 
winnend af te sluiten. Tonido haalde 
op dit onderdeel 0.90 punten meer. 
Dit was echter zo’n klein verschil dat 
er goed geteld moest worden wie nu 
uiteindelijk de wedstrijd zou winnen.  
Dit bleek Tonido te zijn met een mi-
nimaal verschil van 0.65. Dioscuri 
haalde 180.125 en Tonido 180.775 
punten. Dit is een verschil van één 
voet die verkeerd neer gezet is. Ilse 
werd knap tweede in het de indi-
viduele uitslag.  Het was een heel 
vriendschappelijke wedstrijd. Tonido 
heeft ons bijzonder gastvrij ontvan-
gen en er samen met Dioscuri een 
mooie wedstrijd van gemaakt. 

De eerstvolgende competitie wed-
strijd van Dioscuri staat gepland op 
zondag 21 december, als het D1-1 
team in het strijdperk treedt tegen 
Variant.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Elke woensdag
juridisch spreekuur

van 17.00 tot 18.00 uur
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

15 december – 10 januari
Expositie Mien Snijders – Verhagen

Odendael

17 december 
Biergilde

Proeverij Van Ouds 

18 - 21 december 
Serious Rooi

café ‘t Pumpke 

18 december 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

18 december 
Grootse vuurwerkshow

Sportpark de Neul 

20 december 
Kaartavond 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

20 december 
Anne van der Heijden 
en Budokan Buddies

café d’n Dommel 

20 december 
Kerstconcert Harmonie

de Beckart 

20 - 21 december 
The Two Tones 

Swing & Boogie Band
De Ossekop

21 december 
Koopzondag

21 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

21 december 
Snertrit MTC d’n Dommel

Café d’n Dommel 

21 december 2014 -
6 januari 2015

Kerststallentocht
Boskant  

21 december 
Kerstconcert Gemengd Koor 

Polyhymnia
Knoptoren 

21 december 
Kerstconcert Harmonie

de Beckart 

21 december 
Kerstconcert 

Roois Gemengd Koor
Martinuskerk 

21 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

24 december 
Levende kerststal

Olland 

24 december 
Lord of Flames

café d’n Dommel 

26 december 
Levende kerststal
Dorpsplein Olland 

26 december 
Anne van der Heijden en Bas Soetens

café d’n Dommel 

28 december 
Kinderwinterkermis

Odendael 

28 december 
Koopzondag

Sint-Oedenrode 

28 december 
Sunday afternoon Jazz, open jazz podium

de Ossekop 

29 december 
OLAT Wandeltocht

Luyksgestel 

29 december 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael 

30 december 
Top 2000 Quiz

de Ossekop 

31 december 
Oud & Nieuw 

met de Sanseveria’s
de Ossekop 

1 januari 
Nieuwjaarsborrel 
met de band Swift

de Ossekop 

1 januari 
Nieuwjaarsconcert 
CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

2 januari 
Nieuwjaarsborrel

de Beckart 

3 januari 
General Elecktrick
café d’n Dommel 

5 januari 
Beamerlezing “Het insectenleven onder water”

d’n einder 

8 januari - 11 maart 
Wil van Rooij & 

Lia Bekkers dubbele expositie
Mariendael 

9 januari 
Aprésskiparty

The Joy

 9 januari 
Film: ‘Matterhorn’

Mariendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




