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Opening de Loop’r
In januari werd de Loop’r geopend in Olland. Een zogenaamd Multi-

Functionele Accommodatie. Veel verenigingen, maar ook basisschool 

de Sprongh vinden er onderdak. 

Lid in de Orde van 

Oranje Nassau
Deze twee Rooienaren kregen buiten de Lintjesregen om een hoge onderscheiding van 

het Koningshuis. Zowel Ed Steenbakkers als Wim van Meijl werden benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau.

Flinke impuls voor landschap 

en economie 
Misschien wel het belangrijkste nieuws van het jaar kwam in juni 

naar buiten. De provincie Noord-Brabant koos vier projecten voor 

de eerste miljoenen investeringsronde voor de Landschappen van 

Allure. Sint-Oedenrode is daarin ruim vertegenwoordigd en krijgt 

een flinke impuls op landschaps- en economisch gebied.

Koen van der Wijst pakt zilver 

op WK BMX in Nieuw-Zeeland

De Rooise fietscrosser Koen van der Wijst zorgde op het WK BMX in 

Nieuw-Zeeland voor een enorme prestatie door zilver te pakken in de 

categorie jongens 15-jarigen

Eerste Rooise 

Rooiendag
Sint-Oedenrode is een nieuw eve-

nement rijker. En wat voor één! 

Op het terrein van Miss Hyacinth 

werd de Rooise Rooiendag ge-

houden. De opkomst was enorm. 

Alleen ‘echte Rooise’, sommige 

met partner, kwamen op de bij-

zondere dag af.

Senioren genieten Nationale 

Ouderendag
Voor de ouderen onder ons was er een speciale dag georganiseerd in 

oktober van dit jaar. Weken van tevoren konden senioren hun wensen 

in leveren. Deze werden bijna allemaal vervuld. Van een boottocht over 

de Maas, tot een helikoptervlucht. Het evenement was zeer geslaagd.

Boogschutters halen 

zilver op WK outdoor

Rooienaar Rick van den Oever en schutter 

Sjef van den Berg van handboogvereniging 

leverden in oktober een topprestatie door zil-

ver te pakken op het WK outdoor. Dat deden 

ze in een team met Rick van de Ven. 

Steunpilaren VVD 

stoppen
Wethouder René Dekkers en fractievoorzitter 

Freek Glorius vertrekken ná de verkiezingen in 

maart 2014 uit de politiek. Dit nieuws maakten de 

twee eind oktober bekend. Een harde klap voor de 

VVD, want Glorius en Dekker zijn dé steunpilaren.

Een terugblik.... Jaaroverzicht 2013

- Vilt in Rusland

- Mooi in de buurt

- Een terugblik

- Wim Foolen
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Folders deze week:

Lekker opstaan
Vennotex

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

SuperOpa of 
SuperOma 

van het jaar
Zie pagina 17

dinsdag 7 januari 2014
uitnodiging

nieuwjaarsreceptie!
Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de 

nieuwjaars receptie van de gemeente 

Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaars-

bijeenkomst samen met de dorpsraden, 

SKOSO, verenigingen, onderne mers en 

maatschappelijke partners Welzijn De 

Meierij en Wovesto. Mede namens hen 

nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 

7 januari in het gemeente huis van 19.00 

tot 21.00 uur. 

Wij hopen samen met u te proosten op 

een gezond en voorspoedig 2014.

Rooise Kwis nu al legendarisch

De eerste uitgave van de Rooise kwis 
is een geweldig succes geworden. Er 
waren 89 teams, die op zich zelf al 
uit zo'n duizend mensen bestonden. 
Maar met alle ingeschakelde hulp-
lijnen erbij kan het niet anders zijn 

dan dat er afgelopen zaterdagavond 
duizenden mensen bezig waren met 
de Rooise Kwis.

Robert Barclay, een van de organi-
satoren van de quiz, kon zaterdag-

avond om elf uur dan ook tevreden 
terugkijken. Hij zag eigenlijk alleen 
maar enthousiaste teams bij 'De 
Beurs' terugkomen om hun ant-
woordenboek in te leveren. “Je zou 
het aan de deelnemers moeten vra-

gen”, was het antwoord dat Barclay 
gaf op de vraag of de quiz geslaagd 
was. “Maar”, zo vervolgde hij, “vol-
gend jaar is er weer een quiz”.

» lees verder op pag. 10 en 11

Precies om 18.00 uur stormden ver-
tegenwoordigers van ieder team De 
Beurs in om de vragen op te halen. 
Binnen twee minuten was iedereen 
als een speer weer op weg om zo snel 
mogelijk te starten.

Na uren zwoegen, zweten, rennen en hersenkraken leverden de teams het 
vragenboek net op tijd in.

Massaal bezwaar buitensportclubs tegen huurverhoging velden
Alle Rooise buitensportclubs die-
nen een bezwaarschrift in bij de ge-
meente, of hebben dit vorige week 
al gedaan, tegen de in hun ogen 
exorbitant hoge huurverhoging van 
hun velden, die overigens op 1 ja-
nuari 2013 al was ingegaan. 

Arent van Dijk, voorzitter van VV 
Nijnsel: “Om drie redenen maken 
wij bezwaar. In de eerste plaats voe-

len wij ons overvallen door de maat-
regel, omdat we niet de tijd hebben 
gekregen om tegenmaatregelen te 
nemen. We zijn nog steeds in ge-
sprek met de gemeente daarover, 
o.a. over het overnemen van het 
groenonderhoud. 

In de tweede plaats vinden wij een 
huurverhoging met 200% gewoon 
niet kunnen. Naar onze mening is dit 

onrechtvaardig maar ook onrecht-
matig en wij vragen ons af of dit ju-
ridisch eigenlijk wel kán. In de derde 
plaats was de huur voorheen eigen-
lijk al te hoog voor een veld wat niet 
aan de eisen voldoet. De sportbon-
den zijn het met ons eens”.

Van Dijk hoopt dat bij de verkiezin-
gen een partij zit die de het opneemt 
voor de buitensportclubs en laat we-

ten dat de clubs zich nog op andere 
acties bezinnen.  

Martijn de Roo van KV Odisco laat 
zich in vergelijkbare bewoordingen 
uit, voor Odisco is de huurverhoging 
volgens hem funest. 

» lees verder op pag. 2

Mooi
voor vrouwen

MooiMooiMooi
Zie pagina 18 en 19

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.
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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

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

Je gaf me liefde, zorgzaamheid en trouw 
Ik heb genoten van die jaren met jou 

Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan 
Maar ik zal je missen bij het verdergaan 

 
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 

goedheid, eerlijkheid en liefde 
is vredig van ons heengegaan 

 

Joke Geerts – van der Loo 
∗ Liempde, 6 augustus 1947 

† Sint-Oedenrode, 24 december 2013 
 

echtgenote van Henk Geerts 
 
 

Henk Geerts 
 

Monique en Patrick 
Wisly 

 
Harold en Moniek 

Ize en Lexie 
 
 

Sperwer 57, 5492 PH Sint-Oedenrode 
 
 

Op 31 december 2013 hebben we afscheid genomen 
van Joke in het crematorium te Eindhoven. 

 

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 65-jarige leeftijd 
onze oud-medewerker Dick Serier is overleden.

 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

 
Gemeentebestuur en medewerkers 
Burgemeester                Secretaris            

                   P.M. Maas                P.J.E. van de Loo      

Voor de hartverwarmende steun en alle medeleven 
ti jdens de ziekte en na het overlijden 

van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Lies Gevers- van Balkom

willen wij iedereen hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen
Sint-Oedenrode, december 2013

DANKBETUIGING

Hij geeft aan dat iedere vereniging 
naast het “basis-bezwaar” haar ei-
gen specifieke aanvullingen geeft. 
Wat die in hun situatie zijn wil hij nog 
niet kwijt, om in dialoog te blijven 
met de gemeente. Wel wil hij kwijt 
dat er ook bij Odisco sprake is van 
achterstallig onderhoud op de vel-
den. Over de huurverhoging: “We 
krijgen er geen betere velden door”

Sportwethouder René Dekkers re-

ageerde afgelopen weekend ver-
baasd op de actie. “Ik heb nog geen 
bezwaarschriften gezien en ik be-
grijp het ook niet. Ik weet wel dat de 
clubs moeite hebben met de huur-
verhoging, maar we zijn met hun 
in gesprek over manieren om een 
andere oplossing te vinden en die 
gesprekken verlopen prima. Oké, 
door omstandigheden zijn er dingen 
doorgeschoven maar we zijn inmid-
dels wel een heel eind gevorderd.”

Vervolg voorpagina

Massaal bezwaar buitensport-
clubs tegen huurverhoging velden

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Lezing ’Brabantse Landgoederen’ 
door Thijs Caspers
De Heemnatuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft Thijs Caspers van 
het Brabants Landschap uitgenodigd 
om voor de belangstellenden een in-
teressante lezing te verzorgen over 
Brabantse Landgoederen. Deze lezing 
wordt gehouden op maandag 6 janu-
ari 2014 om 20.00 uur in het ontmoe-
tingscentrum van kringloop d'n ein-
der, gelegen aan de Sluitappel 17a in 
de wijk Eerschot te Sint-Oedenrode.

Brabantse Landgoederen is ook de 
titel van het boek, dat door Thijs 
Caspers, die bij Brabants Landschap 
werkt, voor het grootste deel van 
de teksten is geschreven. Waarom 
dit boek? Thijs is helder hierover: 
“omdat landgoederen mooi zijn, 
bovendien hebben we er in Brabant 
een hele hoop van, wel zo’n 150. De 
grotere landgoederen zijn over het 
algemeen wel bekend, zoals die in 
onze omgeving: de Kampina, Nati-
onaal Park de Loonse en Drunense 
Duinen, Oisterwijkse vennen, het 
Plateaux-Hageven, huis ter Heide, 
Dommeldal, Malpie en Stippelberg.” 
Als kenner van de flora en fauna van 
de provincie én als historicus weet hij 
op een luchtige manier de natuur en 
de geschiedenis van de buitenplaat-

sen te schetsen. Daarbij vergeet hij 
de mens niet, van deze soort heb-
ben we er enkele merkwaardige 
exemplaren rondlopen in kloosters 
en kastelen.

De term ‘landgoed’ blijken we let-
terlijk te kunnen nemen: het bete-
kent van oorsprong een ‘groot land 
met daarop een goed’. Meestal was 
dat een boerderij, die diende om het 
land te ontginnen. De eigenaar zette 
daar een pachter in. Deze boerderij 
is in veel gevallen uitgegroeid tot 
een landhuis of kasteel. Landgoede-
ren blijken samen te hangen met de 
steden.

Heb je door al deze gegevens over 
landgoederen nog meer informa-
tie nodig, kom dan naar de lezing. 
Het zal een boeiende avond worden 
want Thijs Caspers weet dit alles op 
een sappige manier naar de men-
sen toe te brengen. Iedereen is van 
harte welkom bij de lezing van de 
Heemnatuurgroep. Niet leden van 
de heemkunde “de oude vrijheid” 
betalen slechts € 2,00 entree, als bij-
drage in de onkosten.
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biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naarSpeelweek van do 02/01  t/m wo 08/01/2014
Midden in de Winternacht (€6,50) do/vr/za. 11:30. zo. 10:45 

Frozen 2D NL (€6,50) do/za/wo 16:00, 
Frozen 3D NL (€ 6,50) vr. 16:00, zo. 15:00 

Mees Kees op Kamp (€ 6,50) Do/vr/za/wo 13:45 zo.12:45 
Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) do/za.20:45 

Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) vr. 20:45 zo. 19:30 
Soof  (€ 7,50) Do/vr/za. 18:30 zo. 17:15 ma/wo. 20:00  

www.biobest-theater.nl

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

nieuwjaarsactie
4 weken actie 

ca. 25% korting
week 1: 

do 2 t/m wo 8 januari

4 hamburgers, 
4 schnitzels naturel of gepaneerd

1 grote bak erwtensoep 

€ 12,50

Wij wensen u een lekker 2014
Bij iedere jaarwisseling hoor je het 
weer. “Wat is er toch veel gebeurd 
het afgelopen jaar!” gevolgd door 
een opsomming: geboortes, over-
ledenen, huwelijken, echtscheidin-
gen, nieuwe relaties, schandaaltjes, 
de extreme winter - of het uitblijven 
ervan – de broekriem enzovoort en-
zovoort. Elke jaar weer spelen de 
kranten erop in, met een overzicht 
van de meest in het oog springende 
gebeurtenissen.

Iets minder vaak hoor je de vraag wat 
het nieuwe jaar weer gaat brengen. 
Ieder van ons waagt zich wel eens 
aan een voorspelling. Vaak dicht bij 
huis. Soms ongemerkt. Wie wordt de 
neje? Gaat onze sportclub of sporter 
Rooi (inter-)nationaal op de kaart zet-
ten? Wat doet de politiek met onze 
belastingcenten? Welk gemeente-
raadslid stapt op, en waarom? Ora-
kels genoeg als het erop aankomt. 
Lekker veilig, want geen hond die er 
een jaar later op terug komt.
Eind 2011 wilde DeMooiRooiKrant 
daar eens verandering in brengen. 
Met een niet al te serieuze voorzet 
van wat 2012 ging brengen. Na dat 
jaar zouden we de balans opmaken. 
En dat is inmiddels een goede traditie 
geworden. 

Eerst een terugblik
De gemeenteraadsverkiezingen vin-
den pas in 2014 plaats. Die voorspel-
ling hadden we vorig jaar dus al in de 
pocket. We zouden niet verklappen 
dat het Rooise CDA haar naam zou 
wijzigen in Verhagen & Verhagen. 
Dat hebben we ook niet gedaan en 
da’s maar goed ook. Want Jan stopt 
ermee en voor de verkiezingslijst 
heeft geen naamgenoot zich aange-
meld. Dat de lokale partijen het he-
le-maal gaan maken na de uitglijders 
van de landelijke blijft aardig actueel, 
maar dat moet nog steeds gaan blij-
ken, bij de verkiezingen in maart . 

Het gerucht dat Etiënne Kensdell te-
vergeefs wilde aanmonsteren bij de 
VVD bleef onbevestigd. Dat hij zich 
tegenwoordig steeds vaker absent 
meldt klopt als een verkiezingsbus. 
Dat klinkt negatief maar is eigenlijk 
hartstikke positief, want daarvóór 
meldde hij zich nooit absent. En dat 
klinkt weer positiever dan het is want 
hij was er nooit. Maar we dwalen af. 

We hadden voorspeld dat Peter 
Verkuijlen het helemaal bont zou ma-
ken. Als er één voorspelling is uitge-
komen, is het die wel. De opmerking 
die hij eens maakte “ik zoek graag de 
grenzen op” bleek een understate-
ment toen hij de Grijze Horde uit de 
kast haalde. Half (want grijs) Neder-
land viel over hem heen.

Onze voorspelling dat het 
Martinushuis een moskee zou wor-
den is niet uitgekomen, daar verzin-
nen we dit keer geen smoesje voor. 
Voorzover wij weten verkopen ze in 
een moskee tenminste geen pilletjes, 
al is dat van dancings en houseparty’s 
ook wel eens ten onrechte gedacht. 
Maar dat de Sint- Paulusgasthuisjes 
verkooppunt zouden worden van 
streekproducten was nota bene nog 
bijna gebeurd ook. In het scouting-
gebouw is geen McDonalds geko-
men, al worden er wel regelmatig 
producten van the big M genuttigd. 
’t Pluugske is geen museum voor an-
tieke landbouwvoertuigen geworden 
want daarvoor is ruimte zat in alle 
leegstaande boerenschuren. En als 
de KLW ze eens per jaar in Nijnsel 
etaleert, heb je de bezoekersaantal-
len van een heel jaar museum al ruim 
gehaald.  
De winter van 12-13 zou volgens 
onze glazen bol de geschiedenis in-
gaan als de zachtste sinds 1706 en 
zelfs het vorige record van 2007 bre-
ken. Nou nee. Hij werd kouder dan 
het gemiddelde van de afgelopen 
5 jaar. Maar daar zaten twee heel 
zachte winters bij. Die winter on-
derscheidde zich nergens in dus die 
winter was een grijze … oh nee dat 
mogen we natuurlijk ook niet meer 
zeggen.  

De Neje werd afgelopen jaar niet 
Henk Prins met de lijfspreuk “ge 
moet nie maauwe, maor ’t mee mèn 
uit zien te haauwe”. Of hadden 
we hem een jaar eerder al genomi-
neerd? Onze voorspelling dat het 
digitale dorpsplein “Ons Rooi” leeg 
zou blijven was eigenlijk een inkop-
pertje. Vraag honderd Rooienaren 
naar “Ons Rooi” en ze zullen je al-
lemaal vragen waar je het over hebt. 
Ondernemer van het jaar 2013 zou 
niemand worden, hadden we op-
getekend vanuit de glazen bol. Dat 
klopte precies. Want die verkiezing 
wordt eens in de twee jaar gehouden, 
in 2012 voor het laatst. 

En nu de voorspelling voor 2014!
De verkiezingskoorts barst in alle he-
vigheid los. Het CDA, waar je door 

het jaar heen niks van hoort of het 
zouden de onderlinge ruzies moe-
ten zijn, profileert zich ineens enorm. 
Over alles hebben ze een mening en 
die moet ineens ook in de krant. Het 
blijft niet bij de zuipbus en de her-
bouw van de Coeveringse molen. En 
wat zegt onze glazen bol? Na maart 
hoor je er niks meer van. Ja, een ru-
zie misschien, of je van der Pasch met 
of zonder ch schrijft. Begrijp ons niet 
verkeerd: ze werken na maart nog 
steeds keihard voor de Rooienaren, 
maar dan in stilte. Hun actie levert 
zeker wel stemmen op, al beweren 
boze tongen dat dit vooral te wijten 
is aan de vergrijzing en daarmee de 
toename van het aantal Alzheimerpa-
tiënten. Ze hebben dit keer geen op-
portunistische meelifters. En ze halen 
de kiesdeler, zoveel is zeker.

Progressieve partijen, of wat daar te-
genwoordig voor door moet gaan, 
komen in Rooi niet met een verkie-
zingslijst.
We zien nog veel meer politiek in de 
glazen bol, maar we gaan niet alles 
in de krant zetten. Want voor je het 
weet wordt je beticht van stemming-
makerij, of zelfs van het maken van 
Voodoopoppetjes. En dat loopt altijd 
verkeerd af. 

De neje wordt volgend jaar … een 
vrouw! Ter compensatie van ons 
Koningshuis. Dág mannenbolwerk. 
Rooi haalt hiermee de landelijke pers.     

Het weer slaan we over, nu we het 
Roois weerpraatje hebben.

De nabranders van de accommoda-
tienota hebben we wel zo’n beetje 
achter ons. Ja, ’t Pluugske … heeft 
er nou geen enkele Boskanter een 
tuinhuisje dat groter is dan de EHBO-
keet, ook al wordt daar misschien een 
stukje aangebouwd? De glazen bol 
heeft een troebel vlekje op die locatie.

En ja, een vooruitblik op de fusie 
mag natuurlijk niet ontbreken. Helaas 
wordt die doodsaai, want de teerling 
is al geworpen. Ieder fractielid zal zijn 
of haar privé partnerkeuze eerder ter 
discussie durven stellen dan die voor 
het RSV-triootje, dat echt niet in een 
tweede RSV-schandaal gaat uitmon-
den, zelfs al werkt het ministerie er 
aan mee.  

Dat was het weer voor dit jaar, de 
Glazen Bol. Kijk je eind december 
2014 jaar weer wat we er dit keer van 
gebakken hebben? 

De Glazen Bol

Helen Derksen, 
Integrale Massagetherapie
Hierbij wil ik iedereen een heel gezond en 
gelukkig 2014 wensen!
	  

Ik wens ook dat het nieuwe jaar 
voor vele mensen een andere kijk 
op ziekte en gezondheid mag ge-
ven. Ik kom zo vaak tegen dat 
mensen een lang traject hebben 
gelopen via allerlei specialisten, 
therapeuten, vele onderzoeken ge-
daan zijn, en dat er heel weinig uit-
komt.  Het lichaam geeft wel sig-
nalen af, maar er is in het reguliere 
circuit niets te vinden. Vaak blijkt 
dan dat de klachten voornamelijk 
te maken hebben met hoe iemand 
zich van binnen voelt. Dat iemand 
in zijn leven verdriet heeft gekend 
dat eigenlijk niet is opgelost, en er 
maar mee blijft lopen zonder er iets 
mee te doen. Het lichaam slaat die 
pijn op en uiteindelijk komt het via 
allerlei klachten – b.v. buikpijn en 
rugpijn - toch naar buiten toe.  
Ik hoop echt van harte dat we met 
zijn allen er meer bewust van wor-
den dat ons lichaam vertelt hoe je 

omgaat met jezelf. Als je b.v. heel 
somber en verdrietig bent, kan je 
beter een heerlijke wandeling ma-
ken dan het te willen oplossen met 
medicijnen. Ik besef wel dat dit 
vaak moeilijk is om je ertoe te zet-
ten, om anders met je lichaam om 
te gaan, maar uiteindelijk los je het 
probleem van binnenuit op i.p.v. 
buitenaf via medicijnen. Ik kan met 
massagetherapie zowel kinderen 
als volwassenen leren luisteren en 
voelen wat het lichaam vertelt. 
Niet ik vertel wat er aan de hand 
is, maar het lichaam zelf!  Zo kun-
nen veel problemen, veel pijnen, of 
angsten en onzekerheden opgelost 
worden. Dat kan zo waardevol zijn 
en het doet een mens vooral goed! 

Op naar een ontspannen en geluk-
kig 2014!!!

Voor informatie bel Helen Derksen 
0653897977 of kijk op 
www.helenderksen.nl
De praktijk Helen Derksen is in 
Rooi gevestigd op de 
Eerschotsestraat 106.
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Pets en Co Totalpetshop opent vrijdag de deuren

“Deze kans kon ik niet laten liggen”

Het zal even wennen zijn aan het 
straatbeeld nu dierenspeciaalzaak 
van Brussel gaat stoppen. Het grote 
bord met daarop de naam van het 
familiebedrijf zal worden vervangen. 
Er komt een nieuwe eigenaresse. El-
lis van Acht, eveneens van Rooise 
bodem en gepokt en gemazeld in 
het wereldje van dieren en huisdie-

ren. Ze runde namelijk 7,5 jaar een 
eigen dierenwinkel in Nistelrode. 
“Daar heb ik veel van geleerd, maar 
deze kans wilde en kon ik niet laten 
liggen.”

Kleine veranderingen
Op dit moment wordt er hard ge-
werkt om de nieuwe zaak te resty-

len. Vanaf 3 januari gaat de winkel 
open onder de naam Pets en Co, 
uw Totalpetshop.  Pets en Co is een 
slimme winkelketen van onderne-
mers die elkaar versterken. Door sa-
men een pact te sluiten, kunnen ze 
gunstig inkopen. Ellis heeft de eer 
om de veertigste Pets en Co win-
kel van het land te zijn. Er verandert 

wat voor de buitenwacht, maar ze-
ker niet alles. Zo zal oud-eigenaar 
Iwan van Brussel de eerste maanden 
meehelpen om Ellis een goede start 
te geven. “Daarnaast blijven alle 
huidige producten gewoon in het 
assortiment”, verzekert de nieuwe 
eigenaresse. “Dat is voor veel men-
sen belangrijk. De productgroepen 
zullen wel worden uitgebreid en de 
winkel krijgt een andere indeling

Familiebedrijf
Dierenspeciaalzaak Van Brussel was 
een echt familiebedrijf. Iwan nam de 
zaak over van zijn vader en runde 
het jarenlang met zijn vrouw Ineke 
en de rest van het gezin. De fami-
liaire sfeer zal niet verdwijnen. Ellis: 
“Mijn ouders en vriend gaan mee-
helpen in de winkel. Ons mam hielp 
ook in Nistelrode al mee in de winkel 
en ons pap gaat hier net als in mijn 
oude zaak het magazijn doen. Mijn 
vriend zal bestellingen rond gaan 
brengen.“ De basis blijft dus Roois. 
Ellis groeide op aan de Hoogstraat 
en woont nog steeds in Nijnsel. “Nu 
is iedereen dichtbij!” merkt Ellis op. 
“De eerste reacties uit mijn omge-
ving zijn erg positief. Ook mijn ou-
ders krijgen veel leuke reacties de 
laatste weken.” Ook de vaste klan-
ten in Nistelrode zijn blij voor Ellis. 
“Ze gunnen het me allemaal. Eén 
klant is zelfs al in Sint-Oedenrode 
komen kijken. Leuk toch?!”

“Ik wilde altijd iets met dieren doen”
Toen Ellis een klein meisje was, ont-
wikkelde ze al snel een liefde voor 
dieren. Honden, katten, vissen, 
schildpadden, alle dieren vond ze 
reuze interessant. Ze struinde zelfs 
shows af met haar cavia’s. Ellis: 
“Daar deden mensen ooit lacherig 

over, maar ik vond dat geweldig. 
Bovendien leerde ik zo alles over 
deze dieren.” Nog steeds houdt Ellis 
cavia’s thuis en lopen er twee bor-
dercollies rond. Na de middelbare 
school koos Ellis voor een opleiding 
gericht op dieren en ondernemen. 
“Ik wilde altijd iets met dieren doen, 
dus dit was een logische stap. Door 
deze opleiding, door boeken te lezen 
en door ervaring kan ik mijn klanten 
goed adviseren. Goed advies is ont-
zettend belangrijk. Mensen komen 
namelijk met allerlei problemen naar 
de winkel. Ik had eens een klant 
die het beste voer kocht voor haar 
hond. Toch kreeg deze uitslag. Ik 
vroeg ‘eet hij ook brood?’ Dat bleek 
zo te zijn. Ik adviseerde om daarmee 
te stoppen en prompt was de uitslag 
weg.” 

Heeft u ook een prangende vraag of 
wellicht een probleem met uw huis-
dier? Of bent u gewoon nieuwsgie-
rig geworden naar de nieuwe winkel 
Totalpetshop? Dan bent u bij familie 
Van Acht van harte welkom! Vanaf 
vrijdag 3 januari 13.00 uur gaat de 
nieuwe dierenzaak aan de 
Streepenstraat open!

Bedrijf: Pets en Co Totalpetshop
Eigenaresse: Ellis van Acht

advertorial

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen



Dinsdag 31 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5

ZICHTBAAR BETER

VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

Huiskens Optiek & Horen
Heuvel 18, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 47 27 20
info@huiskensoptiek.nl
www.huiskensoptiek.nl

ONDERSTE
BOVENtot 50%

Korting
   op monturen*

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

Annie Veldkamp over haar reis naar Sint-Petersburg

Ook het aantal veiligheidsspelden moet kloppen

Er wordt wel eens gezegd dat men-
sen die veel reizen ook veel kun-
nen vertellen. Maar wie slechts 
eenmalig met 38 geregistreerde 
kunstwerken naar Sint-Petersburg 

reist kan ook veel vertellen. An-
nie Veldkamp en haar man Patrick 
kunnen daar sinds enkele weken 
over meepraten. Op uitnodiging 
van de viltcontactgroep mocht An-
nie van 26 oktober tot en met 3 
november van dit jaar exposeren 
in het Bolshoi Gostiny Dvor in Sint-
Petersburg. 

Al ver voordat Annie naar Rusland 
vertrok moest het nodige geregeld 
worden. Dat je met een goede 
voorbereiding nog maar op de 
helft bent, bleek op het vliegveld 
van Sint-Petersburg. Daar nam een 
overijverige Russische douanebe-
ambte de bagage van Annie onder 
de loep. 

De papieren moeten kloppen
Annie had al haar bagage perfect 
geregistreerd en gedocumenteerd. 
Alle kunstwerken waren vooraf ge-
fotografeerd en uitvoerig beschre-
ven. Zoals verwacht controleerde 
de Russische douane alle stukken 
grondig. Bij de eerste 37 stukken 
was er ook niets aan de hand. Maar 
zo als zo vaak blijkt zit het venijn in 

de staart. Het laatste pakketje, een 
plastic tas met veiligheidsspelden 
was niet goed beschreven. Volgens 
de mevrouw van de douane had 
er op de papieren moeten staan 
hoeveel veiligheidsspelden er van 
elke soort in de tas zaten. Dat was 
niet het geval en ondanks alle be-
grip van de douanedame moesten 
de papieren kloppen, anders kom 
je Rusland niet zomaar binnen. En 
dan kost het invoeren van een tasje 
met veiligheidsspelden al meer dan 
een uur extra tijd.

Plaats maken door te schuiven
Bij aankomst in het Bolshoi Gostiny 
Dvor wachtte de volgende verras-
sing alweer. De organisatoren van 
de expositie, die schijnbaar geen 
idee hadden van de omvang van 
de collectie die Annie bij zich had, 
hadden veel te weinig ruimte over-
gelaten voor de werken van Annie 
en de zeven andere Nederlandse 
kunstenaars. In allerijl moest er nog 
worden geschoven met de wer-
ken van de Russische exposanten. 
Maar uiteindelijk was er ook plaats 
voor de werken van de Nederland-

se kunstenaars. 

Eerste prijs
Zaterdag 26 oktober werd de ten-
toonstelling geopend met een mo-
deshow. Annie mocht haar werk 
als eerste tonen. Maar liefst zes 
Russische modellen, die haar kle-
den showden waren daarvoor be-
schikbaar. “De modeshow duurde 
drie uur en toen we op het punt 
stonden om naar ons hotel terug 
te gaan, hoorde ik dat collega Bri-
gitte Eertink een prijs had gewon-
nen. Daarom ging ik nog even naar 

voren en tot mijn grote verbazing 
hoorde ik daar dat ik zelf de eerste 
prijs had gewonnen”, vertelt An-
nie.

Vilt is daar voor kleding
“Iets dat me opviel was dat de 
Russen vilt veel meer voor kleding 
gebruiken dan dat wij dat doen. 
Voor mij is vilt vooral een materiaal 
om iets moois van te maken. Dat 
hoeft niet perse kleding te zijn. Dat 
was ook te zien op de tentoonstel-
ling, voor echte viltkunst hadden 
de Russische bezoekers nauwelijks 
belangstelling, voor de kleding 
hadden ze dat des temeer”, vertelt 
Annie.

Weer door de douane
Na het hectische weekend bleven 
Annie en haar man nog een week 
in Sint-Petersburg. Tenslotte moest 
Annie de kunstwerken van zichzelf 
en haar collega's na afloop van de 
tentoonstelling weer mee terug 
naar Nederland nemen. Wijs ge-
worden door de ervaring met de 
Russische douane, besloten Annie 
en Patrick om de plastic tas met 
veiligheidsspelden in de handba-
gage mee te nemen. Dat bleek 
een verkeerde beslissing. De dou-
aneambtenaar die dit keer Annies 
bagage controleerde miste object 
38 en dat was..... de plastic tas met 
veiligheidsspelden.
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Mooi in de buurt
Ten noorden van Boskant staan maar 
een paar huizen. Maar de mensen die 
er wonen, wonen er vaak al hun hele 
leven. En de nieuwkomers, die willen 
er nooit meer weg. Voor de laatste 
Mooi in de Buurt van dit jaar zijn we 
op bezoek bij Jan en Gerry Jochems 
en we praten bij hen aan de keuken-
tafel met de mensen uit de buurt-
schappen Kremselen en de Bus.

Over waar de naam Kremselen van-
daan komt zijn de meningen verdeeld. 
Jan Jochems meent dat het komt van 
Cremselaer en dat zou een landgoed 
zijn geweest. Jan Vermeltfoort meent 
dat de naam Kremselen van kremers 
afkomstig is en dat zou weer verwij-
zen naar marskramers die er vroeger 
kwamen. Lang werd er niet gedis-
cussieerd over de herkomst van de 
naam Kremselen, want er zijn genoeg 
andere verhalen te vertellen over het 
Kremselen en de Bus.

Vroeger woonden hier alleen maar 
boeren
“Tja wat is er niet veranderd”, is het 
eerst antwoord dat Bep Peters geeft 
als we haar vragen wat er zoal veran-
derd is op het Kremselen. “Misschien 
is de grootste verandering wel dat hier 
vroeger eigenlijk alleen maar boeren 
woonden. Nu lijken het Kremselen 
en de Bus veel meer op een foren-
senstraat. De meeste mensen werken 
buitenshuis en boeren zijn er hier ei-
genlijk niet meer”, vervolgt Bep. 

“Maar het is ook de omgeving die 
veranderd is”, vult Martien van der 
Heijden aan. “Door de ruilverkaveling 
is er hier veel veranderd. Voor de ruil-
verkaveling zag je nog geen auto op 
de Boskantseweg rijden. Tegenwoor-
dig zie je van hier uit de auto's op 
de Hoogstraat rijden. Alle bosjes zijn 
gerooid, het landschap is nu een kale 
vlakte”. Jan Jochems is dat met Mar-
tien eens. Zijn oma woonde vroeger 
aan de Boskantseweg en Jan herinnert 
zich de vele paadjes in de buurt nog, 
uit de tijd dat hij bij haar logeerde.

In die tijd was er hier in de straat nog 
een café
Bep woont al bijna haar hele leven op 
het Kremselen. In 1931 werd ze ge-

boren in een huis aan de Bus, maar 
in 1935 verhuisden haar ouders naar 
het huis dat Gerry en Jan Jochems nu 
bewonen. Bep herinnert zich dat er 
vroeger zelfs nog een café was op het 
Kremselen. Dat was bij Van der 
Heijden, ongeveer op de plaats waar 
nu de Eikenstraat is. 

Al pratende komen er meer details uit 
het verleden naar boven. Zo waren er 
op het Kremselen twee brandkuilen. 
Martien van der Heijden moet eerst 
uitleggen wat een brandkuil precies 
is. “Eigenlijk is het niet meer dan een 
groot gat dat altijd vol stond met wa-
ter. In die tijd waren er nog geen wa-
terleidingen. Maar als er ooit brand 
kwam, moest er wel voldoende wa-
ter in de buurt zijn. Daarvoor waren 
er op verschillende plaatsen van deze 
brandkuilen. Daar haalden de mensen 
bij brand het bluswater uit”. Bep vult 
aan dat het water in deze brandkuilen 
uitzonderlijk schoon was. Haar moe-
der haalde er altijd het water vandaan 
om de was te spoelen. “Al het water 
hier zit vol met ijzer en is roestbruin 

van kleur, maar het water uit de 
brandkuilen was altijd vrij helder”.

Van het ene toeval in het andere
Jan en Ans Vermeltfoort wonen ook 
nog maar enkele jaren aan het Krem-
selen. “Eigenlijk zijn we hier maar heel 
toevallig komen wonen”, zegt Jan. 
“We woonden eerst in Nijnsel en Ans 
vroeg zich wel eens af wat ons huis 
waard zou zijn. Ik antwoordde dat er 
maar één manier was om daar achter 
te komen. Dat was door ons huis te 
koop te zetten. Na een tijdje kwam 
er een koper en moesten we opzoek 
naar iets anders. We kwamen bij een 
oude boerderij hier op het Kremselen 
uit”. “Aan die boerderij moest enorm 
veel gebeuren”, zo vervolgt Jan. “Wa 
prakizeerde toch? Vroegen de men-
sen hier vaak aan ons. Toch hebben 
we doorgezet”, zegt Jan.

Dat Jan en Ans nu een camping run-
nen is ook alweer toevallig. “Mijn zus 
kwam hier op visite en nam haar cara-
van mee. Zo ontstond het idee om een 
camping te beginnen. De benodigde 

vergunningen waren veel sneller ge-
regeld dan dat we hadden verwacht 
en zo runnen we nu een camping”, 
zeggen Jan en Ans.

Nog steeds veel sluipverkeer
Net als op zoveel andere plaatsen is 
ook op het Kremselen het sluipverkeer 
een probleem. José van de Laar ver-
telt dat ze in haar jeugd gewoon op 
straat konden spelen. Maar toen zij 
zelf kinderen had was de hoeveelheid 
verkeer enorm toegenomen. “Ik hield 
mijn hart vast als ze buiten speelden 
of op straat fietsten. De auto's reden 
wel zo hard en kort langs de kinde-
ren, dat we bij de gemeente hebben 
gevraagd om maatregelen”, vervolgt 
José. “Uiteindelijk na veel praten is er 
dan een verbod gekomen voor door-
gaand verkeer om over het Kremselen 
te rijden”. 

Martien van der Heijden zegt dat het 
verbod weer steeds vaker wordt over-
treden. “In het begin zag je de politie 
nog wel eens controleren, maar te-
genwoordig zie je de politie hier nooit 
meer. Er komt nu ook langzaam maar 
zeker weer steeds meer sluipverkeer 
door de straat en dat gaat altijd veel te 
snel”. Van der Heijden heeft wel een 
oplossing om dat sluipverkeer in te 
dammen. “Breek het asfalt maar weer 
op, als het Kremselen een zandpad 
wordt, net zoals vroeger, dan komt er 
hier geen sluipverkeer meer”, een op-
lossing die door de anderen aan tafel 
niet wordt gedeeld.

Kremselen en Bus

om de grote houten tafel 
met iets vloeibaars in de hand

vertelt ieder zijn verhaal
over oude geslachten,

met veel nostalgische gedachten
over die en die van die en die
en de vele zandpaden, soms
naar het dorp of helemaal nie

waar land, dier en hout
monden moesten vullen

op menig boerderij
langs Kremselen verspreid,

en op de Bus wat meer nabij

generaties lang was men één
met natuur, weer en wind

maar ook op elkaar aangewezen
als het bestaan minder goed was gezind.

er stond ook een café, een huiskamer 
nabij een eigen voetbalveld

uniek was dat men in het doel bij de club 
een struise vrouw onder de lat staande had
omdat het team toch altijd elf mensen telt

thans waakt Martien over de buurt 
over huis, haard, weg en steggen

een mens, met verlangen naar vroeger,
waar handen, volgens zijn zeggen,

bij onmin nog uitkomst boden
in dit schone buitengebied van Rode

in de loop van de tijd
veranderde de buurtschap

van het boeren in vooral mooi wonen 
met de eigen klimaat scheppende populieren

die recreanten op eigen wijze belonen

dit gebied zeer rijk aan natuur
met vele soorten vogels en dieren 

waar men een unieke stilte kan ervaren
en hoe nog aardedonker een nacht kan zijn,

men kan daar wandelen, fi etsen
en een edele viervoeter bereiden

om zo al doende het innerlijk 
evenwicht te kunnen bewaren

Van ouds zijn er lijntjes tussen Kremselen en Rode

Tegenwoordig hebben de VVV en het 
poffermuseum hun intrek genomen 
in de Paulusgasthuisjes. Maar lang 
geleden, naar alle waarschijnlijkheid 
in de vijftiende eeuw, zijn deze van 
oorsprong zeven huizen gebouwd 
als onderkomen voor arme alleen-
staande vrouwen. Het zal niemand 
verbazen dat alleen vrouwen van 
onbesproken gedrag in deze huizen 
mochten wonen.

De Paulusgasthuisjes werden, anders 
dan tekst op de gevel doet vermoe-

den, niet in 1546 gebouwd, maar 
naar alle waarschijnlijkheid al ruim 
honderd jaar eerder. In die tijd was 
het een goede gewoonte dat kinder-
loze echtparen een deel van hun nala-
tenschap aan de liefdadigheid schon-
ken. Jan die Swert en zijn vrouw Jutte 
van Erp hadden geen kinderen en uit 
hun nalatenschap werden de zeven 
huizen gebouwd die wij nu kennen 
als de Paulusgasthuisjes.

Maar het bleef niet alleen bij de Pau-
lusgasthuisjes, want op de Bus werd 

uit de nalatenschap Jan die Swert en 
zijn vrouw Jutte van Erp een hoeve 
gebouwd, de Gasthuishoeve. Deze 
hoeve, die vrij groot was, stond be-
kend als ‘In Gehene Bossche’ dat la-
ter Gasthuishoeve werd. Mogelijk dat 
ook de naam Bus te herleiden valt uit 
de naam ‘In Gehene Bossche’.

Deze Gasthuishoeve werd niet zo-
maar gebouwd, maar had een bijzon-
dere band met en voor de Paulusgast-
huisjes in Sint-Oedenrode of Rode, 
zoals ons dorp in die dagen nog werd 
genoemd. Een van de bepalingen de 
pachtovereenkomst beschreef name-
lijk dat de pachter van de Gasthuis-
hoeve, de vrouwen uit gasthuisjes 
van levensmiddelen moest voorzien. 
De oude Gasthuishoeve heeft nu het 
adres Bus 6 en bestaat, net als de 
Paulusgasthuisjes, nog steeds. 

Ondanks dat de Paulusgasthuisjes en 
de Gasthuishoeve er nog beide zijn, 
hoeven de huidige bewoners en ei-
genaren van deze boerderij niet meer 
met een mand koren, bieten en krop-
pen sla naar het dorp om de alleen-
staande vrouwen te onderhouden. 
Daarvoor hebben we tegenwoordig 
een sociaal stelsel.

Eigenlijk is er niets meer net zo als vroeger
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Samen bereik je meer dan alleen

Samen sterker. Dat is het idee van 
coöperatief bankieren. Bij Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel 
staat maatschappelijke betrokken-
heid hoog in het vaandel. Daarom 
schenken wij een deel van onze 
winst aan de gemeenschap. Jaar-
lijks investeert de bank door mid-
del van het Coöperatief Dividend 
in maatschappelijke, duurzame, 
sociale en culturele projecten in 
de gemeenten Sint-Oedenrode en 
Schijndel.

Heeft u een innovatief idee waar-
mee u bijdraagt aan een betere 
leefomgeving voor onze leden en 

klanten? Laat het ons dan weten! 
Gedurende het gehele jaar kunt u 
projecten bij ons indienen. Welke 
initiatieven we ondersteunen, be-
sluit de commissie Coöperatief Divi-
dend. Meer informatie kunt u vin-
den op www.rabobank.nl/stos.

TV Meierij
Begin 2013 heeft TV Meierij een 
aanvraag voor het verkrijgen van 
coöperatief dividend gedaan, met 
als projecttitel “TV Meierij 2.0”. 
Kern van de aanvraag was de wens 
om; A. de omschakeling te maken 
van analoge naar digitale appara-
tuur waardoor TV Meierij mee zal 

kunnen in de toekomstige crossme-
diale infrastructuur. B. aansluiting te 
krijgen met de landelijke ontwikke-
ling waardoor de programma’s ook 
te zien zijn op smartphones, tablets, 
facebook, etc. C. het vernieuwen 
van de website en kabelkrant waar-
door de digitale content daarop kan 
worden ontvangen.
Uiteindelijk is een bedrag van 
€ 4.000 toegekend. TV Meierij heeft 
daarvan apparatuur en software 
aangeschaft die het mogelijk maakt 
om digitaal in hoge kwaliteit zowel 
in de studio als op locatie opnamen 
te maken en deze door te geven aan 
het televisiekanaal en website.

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl.

Onze kantoren in Sint-Oedenrode en Schijndel zijn op 25 en 26 december en op

1 januari gesloten. Toch gaan uw bankzaken door. Daarom kunt u 24 uur per

dag bankieren via internet. Fijn feestdagen!

Ook op feestdagen bankiert u 24 uur per dag via internet.

en toch
bereikbaar.

Met kerst en op
nieuwjaarsdag

zijn we gesloten

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Gezellige top 2000 avond in 
De Ossekop

Aan het einde van het jaar begint 
het bloed van menig muziekliefheb-
ber sneller te stromen: de Top 2000 
komt er aan. Zo ook bij de uitba-
ter van café de Ossekop, Arno de 
Leijer. Hij hield daarom afgelopen 
vrijdag in samenwerking met D.J. 
Edward een Top 2000 quiz.

Muziekfragmenten, teksten, arties-
ten, alles kwam aan bod en regelma-
tig klonken de ‘Oh jaaaas’ door het 
café als het antwoord op de vragen 
bekend werden gemaakt. De live 
optredens van A-Meezing-2, ook 

geheel in de sfeer van de Top 2000, 
maakte de gezellige avond tot een 
feest van herkenning. De organisatie 
ter plekke en de presentatie waren in 
de deskundige handen van Will en 
Ans van der Linden. Zij zorgden er-
voor dat aan het einde van de avond 
de uiteindelijke winnaars bekend 
konden worden gemaakt. De hoofd-
prijs van de avond, een dinerbon van 
de Ossekop, ging naar team ‘The 
Assembled Multitude.’ Het haalde 
59 van de 80 punten. Alle aanwezi-
gen waren het er over eens: volgend 
jaar weer!
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Mooi op  leeftijd
Nieuwjaarsbal met Heuvel Trio

De K.B.O. heeft in samenwerking 
met Brabantzorg een grandioos 
Nieuwjaarsbal georganiseerd. Op za-
terdag 4 januari in de grote zaal van 
Odendael. Aanvang 19.30 uur, zaal 

open vanaf 19.00 uur. Live muziek 
van het bekende orkest 
"Het Heuveltrio." De entree is een 
euro per persoon. Hiervoor krijgt 
u echt een gezellige avond aange-

boden. Samen een dansje wagen 
of gewoon naar de muziek komen 
luisteren en je avond kan niet meer 
stuk. Eenieder is van harte welkom, 
tot ziens op het bal.

Eens hield ik van je

De filmclub van de Rooise KBO 
heeft voor u weer een mooie film in 
petto. Op maandagavond 13 janu-
ari draait in de zaal Maas en Dieze 
de film Eens hield ik van je.

Na een gevangenisstraf van vijftien 
jaar wegens moord, wordt 

Juliette Fontaine (Kirstin Scott Tho-
mas) vrijgelaten. Al die tijd heeft ze 
geen contact gehad met haar fami-
lie. Haar jongere zus Léa (Elsa Zyl-
berstein), nog een kind toen ze uit 
elkaar werden gerukt, vangt haar 
op en biedt haar een tijdelijk on-
derkomen aan in haar riante stads-
woning, waar ze met haar man Luc 
(Serge Hazanavicius) en hun twee 
geadopteerde Vietnamese dochter-
tjes woont. Ook Léa heeft haar zus 
nooit in de gevangenis opgezocht. 
Ze zit ermee, ze voelt zich schuldig 
en hoopt desondanks tot een goede 
verstandhouding te komen met Ju-
liette, die ze zich herinnert als een 
warme en bezorgde oudere zus. 
Het blijkt niet eenvoudig alle voor-
bijgaande jaren van vooroordelen, 
angst en afwezigheid te overbrug-
gen. Want kennen we werkelijk 
diegene met wie we ooit zo close 
waren? 

Aanvang: 
19:00 uur (zaal open 18:30 uur)
Entree:  € 3,50 (incl. koffie/thee tij-
dens pauze)

De KBO bezoekt donderdag 30 januari expositie

‘Het verhaal van Brabant’ in nieuwe 
Noord-Brabants Museum

De cultuurclub van de KBO houdt 
op donderdag 30 januari 2014, een 
bezoek aan  het Noord-Brabants 
Museum in Den Bosch. Men dient 
uiterlijk om 13.15 uur in het mu-
seum aanwezig te zijn.

Het verhaal van Brabant stelt de 
mens centraal. Historische voorwer-
pen en kunstobjecten waaronder 
schilderijen van Van Gogh en tafel-
zilver laten bezoekers belangrijke 
momenten uit de geschiedenis van 
Brabant ontdekken. Diverse multi-
mediale presentaties, aantrekkelijk 
voor iedereen, versterken de verha-

len en leggen verbindingen tussen 
verleden, heden en toekomst. Het 
verhaal gaat van de vroegere mid-
deleeuwen tot en met de toekomst 
en is ingedeeld in tijdperiodes waarin 
de hoogte-en dieptepunten van de 
Brabantse geschiedenis centraal 
staan. Er is voor iedereen, Brabander 
en niet-Brabander wat te zien, te be-
luisteren en ook zelf te doen.
Het Noord-Brabants Museum 
(Verwerstraat 41, den Bosch) is met 
openbaar vervoer te bereiken, bus-
lijn 156 van uit Rooi). Met de auto 
kan in de buurt geparkeerd worden. 
(Parkeergarage Wolvenhoek)

Als u desondanks problemen hebt 
met het vervoer, laat u dit dan even 
aan de organisatie weten, dan wordt 
er geprobeerd een oplossing te vin-
den. Meerijden kan dan voor € 5,= 
p.p.

Aanmelden kan tot 28 januari a.s. bij 
Harry van Oorschodt, liefst per mail, 
(harry.vanoorschodt@gmail.com) òf 
telefonisch 0413-477179 òf bij de 
plaatselijke voorzitter van de KBO. 
De entreeprijs is € 9,- (groepstarief, 
normaal tarief € 12,-) De museum-
kaart is geldig.

WINTER OPSLAG !!!
Uw berging vol of bevriest Uw accU 

omdat U Uw fiets niet gebrUikt?
stal hem in de winter bij tria fietsen en 
profiteer van voordelig onderhoUd! *

Superieurbeurt
nu voor slechts € 59,95 incl. 3 maanden winteropslag van uw fiets!

* voorwaarden aanwezig in de winkel
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Ivonne en Roel
hartelijk gefeliciteerd met de 
geboorte van jullie dochter

Floor

opa en oma Schmidt
opa en oma van Erp

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Zeeuwen maken kennis met Rooi

Deze familie is grotendeels afkomstig uit de provincie Zeeland. Op tweede 
Kerstdag maakte ze een wandeling door Sint-Oedenrode. Wat is nu de bes-
te manier om kennis te maken met Sint-Oedenrode? Natuurlijk, door met de 
klomp op de foto te gaan! Een fotograaf van DeMooiRooiKrant liep toevallig 
voorbij en legde het plaatje vast.

Cor 50 jaar!

Proficiat,
familie Habraken

Win kaartjes!!

Autotron start 2014 met de Oldtimer Motoren & 
(Brom)-fi etsenbeurs
Tijdens het tweede weekend van ja-
nuari vult Autotron Rosmalen zich 
wederom met tweewielers in alle 
soorten en maten. Maar het zijn 
niet alleen tweewielers die tijdens 
deze beurs de klok slaan. Ook dit 
jaar is de beursorganisatie er weer 
in geslaagd om een groot aantal in-
ternationale airbrush-artiesten naar 
de grootste Europese Airbrushshow 
te halen.

Bij Autotron Rosmalen is op 11 en 12 
januari 2014 weer de tentoonstelling 
van toen te zien. Diverse motor- en 
(brom)fietsclubs laten in Autotron 
Rosmalen graag hun trotse bezit 
zien. De bezoekers wanen zich weer 

helemaal in de tijd van hun jeugd.

Voor de geïnteresseerde kopers is 
een bezoek aan deze beurs een 
must. Op de beursvloer zijn vele 
stands te vinden met originele on-
derdelen en accessoires. Autotron 
biedt bezoekers de mogelijkheid 
ware hobbyisten te ontmoeten, die 
graag alles vertellen over hun motor, 
brommer of fiets.

Ook de Airbrushshow met interna-
tionale artiesten op de beurs is niet 
te missen. De artiesten zijn ware 
tovenaars, die met hun verfspuit de 
wereld waarheidsgetrouw, maar ook 
surrealistisch weer kunnen geven. 

Deze show is voor jong en oud een 
waar spektakel. De beurs is op zater-
dag 11 en zondag 12 januari 2014 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt € 12,50 en 
kinderen tot 15 jaar hebben gratis 
toegang. Maar de lezers van De-
MooiRooiKrant kunnen natuurlijk 
weer toegangskaarten winnen.

Als u weet hoe snel een bromfiets 
maximaal mag rijden, dan maakt u 
kans op twee kaartjes die toegang 
geven tot de Oldtimer Motoren en 
(Brom)fietsenbeurs.
Weet u het juiste antwoord, stuur 
dat dan naar 
redactie@demooirooikrant.nl

Sinterklaaspak gezocht voor 
gebruik in Zambia
Joop Jansen is al meer dan 25 jaar 
een tropenarts in Zambia. Hij lo-
geert vaak in Sint-Oedenrode bij zijn 
goede vriend Luc van den Tillaart. 
Onlangs vierde hij Sinterklaasfeest 
in het Afrikaanse land. Voor Neder-
landse en buitenlandse studenten 
speelde hij zelf Sinterklaas. Dat viel 
zeer in de smaak, maar…..zijn Sin-
terklaaspak viel van ellende bijna uit 
elkaar. Bovendien waren de baard en 
haardos niet om aan te gluren. Joop 
heeft daarom een bijzondere vraag. 
Wie heeft er een Sinterklaaspak in 
goede staat wat niet meer gebruikt 
wordt. Wilt u er van af? Joop houdt 
zich aanbevolen! Dan kan hij vol-
gend jaar in vol ornaat zijn studenten 
tegemoet treden. 

Reageren mag via 
redactie@demooirooikrant.nl   

A.I.U.M.R.V.P.T.R.W. 
+ E.D.P.G. 

wenst haar leden 
een voorspoedig 

2014

Je zou het niet 
zeggen misschien 

maar dit goddelijke 
lichaam gaat 

ABRAHAM zien!

SIEM
22-12-2013

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Arno van der Aa & Carin van de Wiel
Pastoor Pankenstraat 14

5492 KG Sint-Oedenrode

Onze 50-jarige bruiloft was 
een onvergetelijke dag!

Daarvoor bedanken wij familie, 
vrienden, kennissen en buren.

Jullie maakten 18 dec. 2013 
voor ons tot een gouden dag.

Jan en Mien van Rooij

Joris, Jolien en Ise
Gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie zoon 
en broertje

SEN
(O)pa en (o)ma van Liempd. 
Geert, Elke, Jip en Suze en 

Anne.

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

Handelsweg 29
Nijnsel

Jane Addamsstraat 1
Sint-Oedenrode

V o o r   i n f o   b e l   0 6 - 5 0 6 7 0 1 9 7

Te huur 
2 x representatieve bedrijfsruimten

Entree kantoor
2 x WC, keuken, kantine
Bedrijfsruimte
Zolder

32 m2
175 m2
100 m2

307 m2

140 m2
325 m2

25 m2

490 m2
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MooiRooikrantDe10 

Als een wervelwind
Het enthousiasme van de verschillen-
de teams was al gelijk bij de start van 
de quiz te merken. Klokslag zes uur 
gingen de deuren open en wie ooit de 
start van de Friesche Elfstedentocht 
heeft gezien, trok onmiddellijk een 
vergelijking met dat andere grote eve-
nement. Maar om drie minuten over 
zes was de rust in 'De Beurs' al terug-

gekeerd. Alleen een enkele teamcap-
tain die had gelezen dat de vragen tot 
halfzeven konden worden opgehaald 
liet zich daar nog even zien.

Duizenden bezoekers op 
mooirooi.nl
De DeMooiRooiKrant was een veel 
geraadpleegde informatiebron. Er 
waren zelfs enkele momenten dat de 

servers de duizenden verzoeken naar 
informatie maar amper bij konden be-
nen. Maar ook de papierenversie van 
deze krant lag in veel hoofdkwartieren 
open gespreid op de tafel tussen de 
encyclopedieën, boeken van Roem-
rijk Rooi, Papgat en de Heemschilden. 
Toch was het ook belangrijk om de 
kennis van de Rooise actualiteit pa-
raat te hebben. Dat bleek om zeven 

Vervolg voorpagina

Rooise Kwis nu al legendarisch
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Kwis jij dit?

Er hebben 89 teams deelgenomen 
aan De Rooise Kwis. Elk team was 
ook vertegenwoordigd in het ge-
meentehuis bij de "geheime expe-
ditie". Tijdens deze expeditie wer-
den 30 meerkeuzevragen gesteld 
door Burgemeester Maas over het 
Rooise nieuws van 2013. 

In totaal hebben 1188 personen 
deelgenomen aan De Rooise Kwis. 
Dat zijn gemiddeld ruim 14 perso-
nen per team. Verder zijn er 623 

personen als "hulplijn" geraad-
pleegd. In totaal zijn er 745 appa-
raten met internet gebruikt en zijn 
er ongeveer 1100 telefoontjes ge-
pleegd om antwoorden te achter-
halen. Het kleinste team was met 
5 personen, het grootste team met 
maar liefst 35.
Van de 89 teams vond slechts 1 
team de quiz te makkelijk. Deze 
worden extra kritisch nagekeken 
;-). 21 Teams moesten toegeven 
dat zij de quiz toch wel iets te moei-

lijk vonden, maar de grootste groep 
van 67 teams vond het wel prima 
zo. Het waren met name de kleine 
teams van minder dan 10 personen 
die onder grote tijdsdruk kwamen 
te staan. De meningen over de 
makkelijkste, moeilijkste en leuk-
ste categorie waren flink verdeeld, 
alle categorieën werden meermaals 
genoemd. Zo had ieder team zijn 
specialiteiten!

Vervolg voorpagina

Rooise Kwis nu al legendarisch

in de Raadzaal van het gemeentehuis. 
Daar stelde onze burgemeester, Peter 
Maas, als een volleerd quizmaster der-
tig vragen over het Rooise nieuws van 
het afgelopen jaar. “En afkijken, over-
schrijven en het gebruik van mobiele 
telefoons is op straffe van diskwalifi-
catie niet toegestaan”, verkondigde 
de burgervader streng voorafgaand 
aan het onderdeel parate kennis.

Speuren door heel Rooi
Terwijl de pientere koppen hun her-
senen lieten kraken in het gemeente-
huis, zag je overal in het dorp speur-
neuzen op zoek naar informatie. Zij 
telden het aantal fietsenrekken rond 
de kiosk, speurden in de etalage van 
Makelaar Van de Laar naar de goed-
koopste en duurste woning die daar 

te koop staan. In Boskant telden ze 
de gaten in de beide helften van een 
kunstwerk en zochten ze naar één van 
de vele wijze teksten van dorpsgenoot 
Theo Sonnemans. Maar ook in Olland 
trokken horden Rooise speurneuzen 
door het dorp op zoek naar een bank-
je bij de kerk en de prijs van een kaars 
in de plaatselijke kapel. Wie het ant-
woord wilde weten op de vraag wan-
neer Nijnsel tegen Helmond speelde 
moest even langs de cafetaria. Want 
daar en niet bij het voetbalveld was 
het antwoord te vinden.

Verbanden leggen
Maar met alleen boeken, parate ken-
nis, internet en speurneuzen waren 
de vragen van de deze eerste Rooise 
Kwis niet allemaal te beantwoorden. 

Logica, verbanden kunnen leggen 
en weten hoe Rooi er overdag uit-
ziet bleken belangrijke voorwaarden 
te zijn om een aanzienlijk deel van de 
honderdtien vragen te kunnen beant-
woorden. Daarom waren in de meeste 

hoofdkwartieren laptops, tablets en 
smartphones een onmisbaar hulpmid-
del voor het  vinden van de juiste ant-
woorden. En zelfs dan ontkwamen de 
teams er niet aan om ook nog hulp-
lijnen buiten het team te raadplegen. 

De klok tikt door
Naarmate de klok richting elf uur snel-
de werden steeds meer antwoorden 
gevonden. Maar er bleven van die 
vragen, die volgens sommige teams 
niet op te beantwoorden waren. Er 
restte dan ook niets anders dan toch 
maar naar 'De Beurs' te gaan en de 
antwoorden die wel waren gevonden 
in te leveren. Want om elf uur, en 
daarin was de organisatie onverbid-
delijk, ging de antwoordenbus dicht.

Antwoorden en uitslag
Zaterdag 18 januari 2014 komen de 
kwissers weer bij elkaar in de Beurs. 
Dan zal blijken welk team zich een 
heel jaar lang 'Het slimste Rooise 
team' mag noemen. Maar, dan wor-
den ook de antwoorden gegeven 
op de vragen, die nu geen oplossing 
leken te hebben. Dan zullen we we-
ten waar de naam Eerschot vandaan 
komt, in welke Rooise kerk dat ene 
glas in lood raam hangt en op welk 
adres die windvaan met het schilder-
spalet overdag wel te zien is.

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

Gebruik uw layar app en bekijk het fi lmpje van TV Meierij
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De slak hè net zû gauw neijaar es d’n haas
Iedereen is gelijk
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Iedereen een fijne jaarwisseling gewenst

Heb ik
de kerstdagen 

overleefd, krijg ik
erna nog een

uitdaging!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Elise Pennings

Sint-Oedenrode

Helaas geen winnaar. 
Niemand leverde de 
juiste oplossing in.

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

DE WAARHEID

vandaag draai ik er 
maar eens omheen.

de waarheid, zult u vragen, 
dat is gemeen,
u wilt zich beklagen
laten we wel wezen.
heeft u het altijd 
bij het rechte eind,
dat moet ik vrezen
of is uw aard zeer verfijnd ?

ook al ga ik recht door zee
dan is nog niet gezegd
dat dit recht doet
aan het wel en wee

immers in de kennis 
die ik openbaar 
daarvan zou u kunnen zeggen
dit is helemaal niet waar

vandaar heden mijn reserve
om u slechts bescheiden 
in de ogen te staren;

want wat wij zelf belijden
drijft vaak mee op woelige baren
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Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom worden appartementen appartementen genoemd 
terwijl ze allemaal aan elkaar zitten? 

	  

	  

Voor meer info: Sportcentrum van den Oever.
Telefoonnummer: 0413-475392

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

    Sportcentrum 
    van den Oever 
     gaat verder met 
     succesvolle project   

Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

De gezellige feestdagen zijn weer voorbij 
en we zijn begonnen aan een nieuw jaar. 
Helaas zijn er overtollige kilo’s bijgekomen 
door de heerlijke maaltijden.
Wilt u weer een fit en slank lichaam creëren met een 
conditie waar de meeste mensen jaloers op zijn? Dan 
bent u bij ons op het juiste adres! Sportcentrum van 
den Oever biedt u professionele begeleiding en maakt een specifiek 
trainingsprogramma ongeacht uw doelstelling.  Ook bieden wij velen 
groepslessen die door gediplomeerd personeel gegeven worden.

Heeft u interesse? Kom dan gerust eens naar ons Sportcentrum en profi-
teer van een gratis proefles!

Slank & Fit
Heeft u alles al geprobeerd? Bent u 
meerdere keren teleurgesteld?
Dan is dit het programma voor u.

Wij zullen u helpen met deze 3
 succesfactoren:

* Trainingsprogramma op maat
* Deskundige en gediplomeerde 
   begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies  
   & voedingsprogramma

Wij bij Sportcentrum van den Oever 
informeren u graag verder over dit 
programma.

Voorlichtingsdag: zondag 12 januari 2014 |  Start bijeenkomst: 11.45 uur
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teer van een gratis proefles!

Slank & FitSlank & FitSlank & FitSlank & FitSlank & FitSlank & Fit
Heeft u alles al geprobeerd? Bent u 
meerdere keren teleurgesteld?
Dan is dit het programma voor u.

Wij zullen u helpen met deze 3

* Trainingsprogramma op maat

teer van een gratis proefles!

Slank & FitSlank & FitSlank & Fit
Heeft u alles al geprobeerd? Bent u 
meerdere keren teleurgesteld?
Dan is dit het programma voor u.

Wij zullen u helpen met deze 3

* Trainingsprogramma op maat

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

Oplossing vorige week:  
HELLINGS MACHINEBOUW

HANNY BROK
DE JONGSINGEL 14
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

Kerst woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
kerstboom, kesrtverlichting, kerstboter, kerstcadeau,  

kerstconcert, kerstdag, kerstdienst, kerstdiner, kerstdrukte,  
kerstekind, kerstfeest, kerstgedachte, kerstgeschenk,  

kerstgratificatie, kerstkind, kerstklok, kerstbal, kerst,  
	  

Kerst woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
kerstboom, kesrtverlichting, kerstboter, kerstcadeau,  

kerstconcert, kerstdag, kerstdienst, kerstdiner, kerstdrukte,  
kerstekind, kerstfeest, kerstgedachte, kerstgeschenk,  
kerstgratificatie, kerstkind, kerstklok, kerstbal, kerst,  

	  

Kerst woordzoeker
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDeWoordzoeker Beroepen

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

Zoek de volgende woorden:
beleidsadviseur, chirurg, hulpkracht, inspecteur, politie, huisarts, 

lasser, makelaar, monteurs, voorman, reparateurs, opticien, pijpfitter, 
psycholoog, receptionist, visser.

 

Beroepen woordzoeker
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Zolang zover

Het is al laat, het asfalt zwijgt zich
door de nacht, koplampen wolfsogen
staren over het zwart tapijt dat
zich maar uit blij�  strekken, zolang
zover het duister reikt en tijd geen
einde kent, voor mij de weg waarop
ik rijd een toekomst tegemoet die
sprakeloos in de voorruit hangt,
oplicht bij overwegen, tunnels en
viaducten met een gezicht dat
wegdraait, breekt, zich onafgebroken
terugtrekt in een bevroren stilte

Het is nog vroeg, een dunne nevel
ochtenddauw klampt zich aan kop en
schouders vast, mijn rijdier schudt zijn
natte vacht voorbij de grenzen van
de slaap, vage contouren doemen op
van grasbermen en bomen, het uitzicht
krijgt een verte die steeds meer ontwaakt,
de nacht wegschui�  en ruimte maakt
voor morgen, het dorp neemt gestalte
aan, de laatste afslag komt in zicht,
de straat, het huis dat op mij wacht,
daglicht, bestemming bereikt

    
Kees Hermis

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar:

Uw sollicitatie kunt u richten aan: dhr. P. Hellings (paul.hellings@hellingsmachinebouw.nl) - Adres: Speijkerstraat 5 – 5492 NP – Nijnsel – U kunt ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-480400

Al ruim 22 jaar richt Hellings Machinebouw B.V. zich op het ontwerpen, fabriceren en in bedrijfstellen van interne 
transport-, handlings- en verpakkingssystemen evenals speciaal machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij zijn 
actief in diverse branches, zoals onder andere vlees, vis, gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en de 
zuivelindustrie. Onze focus ligt zowel op binnen- als buitenland. De als maar groter wordende vraag resulteert in een 
gezond, groeiend en innoverend bedrijf in een inspirerende branche. Momenteel bestaat de organisatie uit ca. 30  
medewerkers. Bezoek onze website (www.hellingsmachinebouw.nl) om een indruk te krijgen van onze organisatie

SALES ENGINEER / PROJECT MANAGER

- technische verkoop van machines en complete lijnen
- het maken van offertes, calculaties en lay-outs
- het vertalen van klantwensen naar technische specificaties voor de engineers
- het plannen, leiden en beheersen/controleren van meerdere projecten

- MBO / HBO Werktuigbouwkunde / Mechatronica
- ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines is een pré
- ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal (Duits is een pré)
- technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig, spin in het web 
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- mocht je nu in een technische functie werkzaam zijn maar graag een meer 

commerciële functie ambiëren, ook dan nodigen wij je uit om te reageren!

TECHNISCH INKOPER / UITBESTEDER

- het selecteren van en onderhandelen met leveranciers
- het plaatsen van inkoopopdrachten
- het bewaken van levertijden
- veelvuldig contact met engineering, logistiek en kwaliteitscontrole

- MBO / HBO werk- en denkniveau
- een technische achtergrond is een vereiste 
- ervaring met verspaning en of plaatbewerking is een pré
- ervaring met machinebouw is een pré
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, woord en 

geschrift
- technisch gedreven, flexibel en snel kunnen inspelen op de situatie
- vaardigheid in onderhandelen over prijzen en levertijden

MECHANICAL ENGINEER / PROJECT ENGINEER

- het engineeren van transportsystemen, machines en complete lijnen
- projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage
- contact met klanten en leveranciers

- MBO / HBO Werktuigbouwkunde / Mechatronica
- ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines
- ervaring met een 3D CAD-systeem
- ervaring met een PDM-systeem is een pré
- ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
- affiniteit met construeren in rvs en kunststof
- technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig

PANEELBOUWER / ELECTROTECHNISCHE MEDEWERKER

- bouwen en bedraden van de panelen (besturingskasten) / elektrotechnische 
opstellingen (klantspecifiek, dus geen seriematige productie)

- bedraden en aansluiten van onze machines/producten
- inkopen en voorraadbeheer van de onderdelen
- ondersteunen bij het installeren van onze producten in onze montage afdeling 

of bij de klant op locatie

- elektrotechnische opleiding en/of ervaring
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
- technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Personeel

Spannende strijd om Camelot in Mariëndael

In Cultureel Centrum Mariëndael  
vond afgelopen zaterdag een span-
nende strijd plaats. Arthur dook met 

het publiek in een spannende en 
swingende musical. Een daverend 
avontuur waarin de strijd om  

Camelot centraal stond. Het publiek 
– jong en oud - vermaakte zich pri-
ma, omdat de show meeslepend en 
vermakelijk was. Arthur, Guinevere 
en de stoere ridder Lancelot gingen 
samen op zoek naar het magische 
zwaard in de steen. Helaas was ook 
de kwaadaardige popdiva Morgana 
op zoek naar het betoverende voor-
werp. Het bleef spannend tot het 
einde wie het voorwerp uiteindelijk 
te pakken kreeg.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Verras iemand met een cadeaubon al-
tijd origineel en leuk, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint 
Oedenrode, € 380,- incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Moeilijke puber in huis?

Schrijf u in voor de training
De Duurzame Verandering
en ontvang GRATIS het boek 
Grip op je moeilijke puber 
ter waarde van € 19,50

Interesse? Kijk op www.anmelin.nl 
of bel 06-14113432

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

Vers (diepvries)vlees voor honden!
Veel verschillende smaken; 

compleet voer.
Netjes & schoon verpakt.

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290

--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te koop gevraagd: Karakteristieke 
(vrijstaande) (klus)woning in of nabij 
centrum van Sint-Oedenrode in rus-
tige woonomgeving. 
ww.v.oorschot@gmail.com
--------------------------------------
Vakfotografie hoeft niet duur te zijn, 
kijk op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; 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.
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
0620-573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Gezocht

Wie heeft zin om met mij, Jan Engbers, 
uit Olland 473138/jan@compi.nl
Enige weken te gaan bridgen op 
Tenerife- Gran Canaria- Madeira of…..
Op sam-sam basis. Voor het bridgen 
draag ik zorg.
--------------------------------------

Ongedierte

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

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en 
psychische conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Diensten

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Goede voornemens voor 2014? 
Happie People / Teens / Kids. Voe-
ding- en beweegprogramma’s. Doe 
gezellig mee en verbeter je leefstijl. Tel. 
0413- 475673 / www.happiepeople.nl

   

Deze week een foto van vroeger, maar niet van heel vroeger. De mees-
te mensen zullen Frans van den Heuvel direct herkennen. Maar weet 
iemand wie de andere personen zijn op de foto? We vinden het leuk 
om dat te weten. 

Mail aub door naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat 
klaar.

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Donderdag 9 jan. starten weer nieuwe 
cursussen met verschillende vormen 
van Meditatie voor beginners en 
gevorderden in ‘De Boerderij Breugel’
Info Levenscoach Karin Poorthuis, 
tel 0499- 471061/06- 10446444
--------------------------------------

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

Diversen

5 jan. vlooienmarkt
Sporthal Strijp, 
Rijstenweg 7 Eindhoven.
90 kramen bomvol!
9-16 uur.06-20299824.
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. 
Woning ontruimingen, ophalen 2de 
hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl 
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale 
aangiften voor particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 info@N-K-B.nl 
www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

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

Gevonden/verloren

Gevonden parkerpen (zilver) met in-
scriptie; Wim 14-2-1995
info; 0413-476782 
--------------------------------------

Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, recreatie, natuur of bedrijvigheid. Nee, 
Rooi is ook agrarisch. Van oudsher zijn er veel boerenbedrijven in dit dorp in de 
breedste zin van het woord. Het heeft Rooi mede gevormd zoals het nu is. Daarom 
is het goed om zo nu en dan eens te luisteren naar wat ze mee maken, wat ze bezig 
houdt. Bas Verbakel en Doreen van den Berkmortel hebben zelf een boerenbedrijf 
en informeren u graag over deze sector. Daarom, de agrarische column…

Agrosector in een transitie?

Ik citeer Arent van Dijk, voorzitter 
van de BtB uit DeMooiRooiKrant: 
“In Sint-Oedenrode zit ontzettend 
veel ondernemerschap, ook in de 
agrosector.”

Door: Doreen van den Berkmortel

Dat leest fijn voor iedereen, die 
hierin zijn of haar boterham ver-
diend. In de agrosector staat de 
komende tijd van alles te gebeu-
ren. Productschappen, 11 stuks 
(!), worden opgeheven, Boer zoekt 
Vrouw gaat internationaal, Ver-
bond van Den Bosch (geflopt o.l.v. 

dhr. Van Doorn), mestverwerking.
Crisis? Volgens Peter Swinkels, van 
de ons welbekende brouwers, zit-
ten we middenin een Transitie. Wi-
kipedia geeft als omschrijving dat 
dit een structurele verandering is 
met elkaar versterkende ontwikke-
lingen. Opheffen van de Product-
schappen…. zou dat ook onderdeel 
van de Transitie zijn? Bedenk even 
dat de Nederlandse landbouw voor 
10% van het BNP zorgt en dat de 
Productschappen dit alles in goede 
banen leiden.

We hebben als sector zo dadelijk 
dus geen ministerie meer en geen 
productschap. Klaarblijkelijk heeft 

de regering besloten dat er meer 
kansen liggen in opheffen dan in 
handhaven. Of is het ingegeven 
door verkeerde bezuinigingen? De 
opheffing lijkt in ieder geval onher-
roepelijk. De publieke taken gaan 
naar ministerie van EZ. Uitvoerende 
taken, denk o.a. aan monitoring van 
gezondheidsstatussen, komen bij 
producentenorganisaties. Laten we 
als sector deze kans met open armen 
ontvangen en gaan voor die transi-
tie. Wij Nederlanders houden toch 
van vernieuwing en voorop lopen in 
de fanfare?! Als er maar iemand aan 
het roer komt die verstand heeft van 
Transities! Rest mij nog iedereen een 
goed 2014 te wensen.

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

m a k e l a a r d i j  b v

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android
www.facebook.com/demooirooikrant
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

21 dec. t/m 5 JaN., alle films voor 12:00 u:

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

KerstvaKaNtie KortiNG!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

Om ons 1 jarig bestaan te 

vieren en het feit dat wij onze 

100.000ste bezoeker hebben 

mogen verwelkomen geven  

wij vanaf 21 december  

10 dagen lang,  

10 vrijkaarten weg! 

feest!

iNdustry weNst u eeN GezoNd 

 2014!
€5,50*

feestmaaNd=  

filmmaaNd!

Films en tijden in de agenda zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

diNsdaG 31 december

mannenharten: 

13:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15

frozen 3d: 

11:00 13:30

midden in de winternacht: 
11:15

woeNsdaG 1 JaNuari

the Hobbit: the desolation of...: 19:45

soof: 

20:00

bro’s before Ho’s: 

20:00

mannenharten: 

19:45

diNsdaG 31 december

mannenharten: 

13:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15

frozen 3d: 

11:00 13:30

midden in de winternacht: 
11:15

woeNsdaG 1 JaNuari

the Hobbit: the desolation of...: 19:45

soof: 

20:00

bro’s before Ho’s: 

20:00

mannenharten: 

19:45

doNderdaG 2 JaNuari

the secret life of walter mitty: 18:30 21:15

the Hobbit: the desolation of...: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

vrIJdaG 3 JaNuari

the secret life of walter mitty: 18:30 21:15

the Hobbit: the desolation of...: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

zaterdaG 4 JaNuari

the secret life of walter mitty: 18:30 21:15

the Hobbit: the desolation of...: 15:15 18:30 21:00

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

zoNdaG 5 JaNuari

the secret life of walter mitty: 18:30 21:00

the Hobbit: the desolation of...: 15:15 20:15

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 21:15

mannenharten: 

15:30

walking with dinosaurs 3d: 
11:00 13:00

mees Kees op Kamp: 
11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

word loyalty member  

en profiteer!
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Ollandse Kerststal vol leven en saamhorigheid

Maria was op zoek naar een plaats 
om te slapen, maar nergens kon ze 
een plekje vinden. Zelfs in de 
Ollandse kerk was geen plaats voor 
haar. Tijdens de nachtmis kwam ze 
samen met een herder en de ezel de 
Martinuskerk binnengelopen, maar 
de pastoor zei: “Fijn dat jullie er zijn, 
maar helaas is hier geen plek. Ga 
maar op zoek naar een herberg. En 
dan bedoel ik niet de dorpsherberg, 
maar die ene op het dorpsplein.”

Blijkbaar wist de pastoor waar hij 
het over had, want na de nachtmis 
kwam de stal op het dorpsplein tot 
leven: Maria, Jozef, en zelfs kindje 
Jezus. Ook de herders en een aan-
tal wijzen hadden de juiste weg ge-
vonden en zelf de ezel liet van zich 
horen. “In een mooi klein dorpje 
woont Maria”, begon de verteller: 
“Ze is blij, want ze is net ten huwelijk 
gevraagd.”
Zowel na de nachtmis als op twee-

de kerstdag kwamen zo 
vele dorpsgenoten bij 
elkaar. Op eigentijdse 
en humoristische wijze 
werd gezamenlijk weer 
van het kerstverhaal ge-
noten. Niet alleen de dorpskapel 
zorgde voor een muzikale noot, 
maar ook familie van Hoof. Diverse 
mensen zongen een deuntje mee. 
“Alle mensen zijn blij en spreken 
met elkaar af om elk jaar de verjaar-

Rooise zussen brengen hulp en 3100 euro naar 
Filippijnen 

Een aantal weken geleden stond 
Priscella van den Brand samen met 
haar twee zussen Angelique en  
Mari-Christine op het Kerkplein in 
Rooi om aandacht en donaties te 
vragen voor de slachtoffers van ty-
foon Haijan en de desastreuze ge-
volgen daarvan. Veel mensen in de 
Filippijnen leven in armoede en de 
natuurramp heeft de zaak verslech-
terd. Afgelopen weken is Priscella 
naar het land geweest om hulp te 
bieden
 
“Na de eerste dagen op diverse plaat-
sen indrukken op te hebben gedaan, 
zijn we uiteindelijk naar de “ Tondo” 
gegaan”, begint de Rooise. “Dit is 
een vuilnisbelt buiten de stad Manilla 
waar honderden mensen leven van- 
en wonen op het afval . Hier hebben 
we een scholenproject bezocht dat 
door een Nederlander wordt gerund. 
Het is geweldig om te zien hoeveel 
je kunt bereiken met relatief weinig 
middelen. De kinderen die daar naar 
school komen krijgen niet alleen on-
derwijs om meer kansen te krijgen in 

de maatschappij, maar ook krijgen zij 
samen met hun ouders lessen in hoe 
met weinig middelen, gezonder- en 
hygiënischer te leven. Uiteindelijk 
hebben we Paul van Young Focus 
een cheque met het geweldige be-
drag van 3100 euro kunnen over-
handigen, wat gebruikt gaat worden 

voor medicatie en het bouwen van 
een nieuw deel van het schooltje. Bij 
deze willen wij iedereen die op welke 
manier dan ook hier aan bij heeft  ge-
dragen heel hartelijk bedanken.”
Voor meer informatie met betrekking 
tot het goede werk wat  Young Focus 
verricht, kijk op www.youngfocus.nl

Naam: 
Naomi Kantelberg

Leeftijd: 
19 jaar

Welke studie volg je?
“Ik volg de opleiding SPW 3 kin-
deropvang. Dit is een mbo op-
leiding van 3 jaar. Ik zit nu in het 
laatste jaar van deze opleiding.”

Waar volg je de studie?
“Ik volg de studie aan het Summa 
College in Eindhoven.”

Wat vind je leuk aan de studie en 
wat minder?
“Met deze opleiding SPW3 kin-
deropvang kan je werken met 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kan 
gaan werken op een kinderdag-
verblijf, peuterspeelzaal en BSO. 
Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en 
de peuters (2,5 tot 4 jaar) spreekt 
mij het meeste aan. Je bent vooral 
bezig met het opvoeden, helpen 
en begeleiden van de ontwikke-
ling van kinderen. Met het verzor-
gen van kinderen ben je eigenlijk 
de hele dag door mee bezig. 
Ook zie je steeds weer andere en 
nieuwe ontwikkelingen bij de kin-
deren. Stage vind ik het leukste 

aan mijn opleiding. Doordat je op 
stage veel observeert en uitvoert 
leer je veel van kinderen en de 
ontwikkeling daarvan.
Ik heb in mijn 1e en 2e leerjaar 
stage gelopen bij de Verbinding 
op kinderdagverblijf de Meierij. 
Nu loop ik 3 dagen in de week 
stage bij de Verbinding op kin-
derdagverblijf en peuteropvang 
Dommelrode.” 

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Ik wil graag nog doorleren voor 
pedagogisch medewerker kinder-
opvang niveau 4 (SPW 4). Als ik 
ben geslaagd voor mijn opleiding 
SPW 3 kan ik de opleiding SPW 
4 binnen 1,5 jaar afronden. Ik wil 
graag nog doorleren omdat ik 
dan meer functies kan uitoefenen 
en er meer diepgang is in niveau 
4 zoals: Stagiaires begeleiden, 
teamoverleg, onderzoeken of het 
pedagogisch beleid werkt.”
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dag van het nieuwgeboren kindje te 
vieren”, zo eindigde de verteller van 
het kerstverhaal. En zo geschiedt in-
middels ieder jaar…
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Commissie Kleurrijk Papgat

De commissie, bestaande uit voorzit-
ter Kitty v.d. Zanden, Eric de Graauw 
en Elise Strijbos,  is van start gegaan 
in het jubileumjaar 2012-2013. De 
commissie zou gaan nadenken over 
een manier om Papgat tijdens car-
naval kleurrijk te maken. We heb-
ben daarvoor een wedstrijd bedacht, 
waarop mensen konden inschrijven. 
Het doel van deze wedstrijd is het 
kleurrijk versieren van straten, plei-
nen, winkeletalages en huizen. Het 
idee is afkomstig van de carnavals-
stichting uit Nuland (Woaterrijk). 

We zijn hier gaan kijken en hebben 
ideeën met hen uitgewisseld. Afgelo-
pen seizoen was de eerste editie van 
Kleurrijk Papgat. Vooral tussen de 
straten ontstond carnavaleske riva-
liteit. De Willem-Alexanderstraat en 
Beatrixstraat voerde zelfs een ‘koude 
oorlog’. Als de ene straat versiering 
had aangebracht, wilde de andere 
straat er weer over heen qua ver-
siering. Uiteindelijk ging de Grutto 
er met de prijs vandoor. Ook in de 
Streepenstraat was er trouwens hard 
gewerkt met raamschilderingen. De 
winkeliers in het centrum gaven ook 
gehoor aan de wedstrijd. Uiteindelijk 
won Gerits, maar hoe kan dat ook 
anders met de mooie Blèrcup in de 
etalage. Het vernoemen waard zijn 
de VVV, die een totale tentoonstel-
ling hadden gemaakt en Termeer 
schoenen die een rood, geel en 
groene etalage hadden gemaakt met 
schoenen, tassen en versieringen. 
Komende carnaval hopen we op nog 
meer aanmeldingen. Inschrijven kan 
via www.papgat.com.

Commissie Wilhelmke Pap door Tonio van Berkel

Waar komt Wilhelmke Pap vandaan 
en waarom wordt hij verbrand? Het 
is een traditie die sinds 1960 elk 
jaar plaatsvindt. Destijds is het be-

gonnen als mascotte van de markt. 
Hier werd om 00.00 uur, wanneer de 
carnaval teneinde is voor aswoens-
dag, een grote pop met boerenkiel 
verbrand. Nu wordt Wilhelmke Pap 
onthuld na de sleuteloverdracht bij 
het gemeentehuis en staat dinsdag-
avond op de markt. 

De naam Wilhelmke Pap komt van 
Wilhelm van de Hagen die er graag 
iedereen tussen nam. Hij was mede-
eigenaar van de zuivelfabriek die 
destijds nabij de markt stond. In 
1958 werd hij als eerste prins onder 
de naam Wilhelmke Pap. De naam 
pap komt waarschijnlijk van brok-
kenpap wat tot begin 1900 de arme 
veelvuldig aten. Het was eigenlijk 
een scheldnaam, maar is in de car-
navalskringen 1960 aangenomen als 
Papbuiken en Papgat. Als voorzitter 
heb ik, Tonio van Berkel, samen met 
Marinus Merks en 
Patrick Sanders, de taak dat Wil-
helmke Pap gebouwd wordt. Het 

bouwen gebeurt ieder jaar door een 
andere groep, club of vereniging die 
iets met carnaval te maken hebben. 
Het is dan ook een eer Wilhelmke 
Pap te mogen bouwen. Als commis-
sie zorgen we ervoor dat Wilhelmke 
Pap carnavalszaterdag tijdig en cor-
rect bij het gemeentehuis staat. 
Dinsdagochtend plaatsen we hekken 
op de markt waar de verbranding 
plaatsvindt en ’s avonds wordt Wil-
helmke Pap daar neergezet, even-
tueel voorzien van extra brandhout. 
We plaatsen de geluidsinstallatie en 
het geheel wordt afgestemd met de 
brandweer. Volgens traditie vindt de 
verbranding plaats. In de binnenring 
wordt Wilhelmke Pap ontstoken 
door prins en adjudant, jeugdprins en 
adjudant en de nar. In de buitenring 
lopen de ordecommissarissen, Raden 
van Elf, Hofdames en bestuursleden 
stichtingen. Zodra hij brandt, worden 
de steken afgezet, verlaat iedereen 
de ring en betekent dit het einde van 
carnaval in Papgat.

COLUMN

De Neije Prins van Papgat
Beste Papbuiken en Papbuikinnen. 
Wat gaat de tijd toch vlug. Onder-
tussen hebben we de kerstdagen 
alweer achter ons gelaten en op het 
moment dat jullie dit lezen is het 
einde van het jaar ook aangebroken. 
En wat een jaar was het en wat een 
geweldig jaar gaan we tegemoet. 
Het aftellen richting de carnaval 
gaat nu echt beginnen.

De afgelopen twee weken hebben 
we het ook wat rustiger gehad, wat 
niet zo heel erg was, maar ja uitein-
delijk zitten de weken toch gewoon 
vol. Ondertussen zijn we druk bezig 
met het maken van de aandenkens 
voor de optocht en de Prinsenzit-
tingen. Nog zo’n vier weken en dan 
kunnen we gaan genieten van deze 
geweldige avonden. Als je nog geen 
kaartjes hebt, zou ik deze toch zeker 
nog gaan halen.
Zaterdag 22 december was de pre-

mière van de film Alles Mag. Een film 
over carnaval die in Papgat is opge-
nomen. Het resultaat mag er zeker 
zijn, waarin Papgat op een mooie 
manier wordt neergezet. Deze film is 
zelfs op Oudejaarsdag op Nederland 
3 om 17.35 uur te zien. 
De kerstdagen hebben we in huise-
lijke kringen doorgebracht. Een tijdje 
geleden was er nog het idee ont-
staan om een Kerst- en Nieuwjaars-
borrel te houden met de Prinskeu-
zecommissie. Afgelopen vrijdag was 
het dan zover. Uiteindelijk weer een 
gezellige en geslaagde avond. Weer 
fijn bijgebuurt over alle gebeurte-
nissen en vele andere onderwerpen 
hebben de revue gepasseerd. Af-
gelopen zaterdag nog even bij de 
carnavalswagen van ’t Skrothupke 
gaan helpen, want ook die carna-
valswagen moet natuurlijk met de 
carnaval wel klaar zijn. Hij ziet er 
weer geweldig uit en volgens mij ligt 

alles op schema. Komende zaterdag 
zullen Paul en ik de catering verzor-
gen voor de wagenbouwers van ’t 
Skrothupke en de Heikneuters, wat 
tijdens de Prinsenreceptie was afge-
sproken. Zal zeker gezellig worden.
Afgelopen zaterdag was natuurlijk 
ook de Rooise Kwis. Ook hier heb-
ben we aan meegedaan. Volgens 
mij was bijna heel Rooi met de kwis 
bezig. Ontzettend goed in elkaar ge-
zet, hiervoor de complimenten aan 
de organisatie, want er heeft vooraf 
het nodige werk ingezeten. On-
dertussen zijn bij v.d. Vleuten ook 
de eerste alarminstallaties door de 
Hoogheid geïnstalleerd die in aan-
merking komen voor de 10% kor-
ting. Leuke actie en hier kan ieder-
een nog steeds van profiteren, zodat 
tijdens de carnaval iedereen er veilig 
bij zit! Dit waren weer in een vogel-
vlucht de afgelopen twee weken van 
de Neije Prins van Papgat. Komende 

weken staat er weer van alles te ge-
beuren, dus over twee weken heb-
ben we weer genoeg meegemaakt 
verwacht ik.

Iedereen een fijne jaarwisseling en 
een gezond en carnavalesk 2014.

Prins Erwin Pap d’n Urste

Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!

“TipMooiRooi is een goed initiatief. In 
de raad wordt heel dapper gezegd dat de 
discussie over de fusie heel transparant 
is, maar de burgers zijn amper gehoord. 
Met dit burgerpanel kun je straks precies 

zien wat de burgers van een 
bepaald vraagstuk vinden…”

- Jos Kapteijns
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Wat denkt u van meer tijd voor uzelf en ontspannen het jaar beginnen?
dat kan bij Beauty Basics! 

IN DE MAAND JANUARI BIEDEN WIJ DE VOLGENDE ACTIES
 Een ontspannende Hotstone massage 60 min

van € 47.50 nu voor € 40.00 
Een heerlijke Spa Sence massage 30 min

(Massage met heerlijk geurende warm kaarsvet)
van € 32.50 nu voor € 25.00 

* Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 Januari
 

Ook kunt u bij ons in de salon terecht voor professionele huidadviezen, 
Matis gelaatsbehandelingen, professionele make-up, bindweefselmassage 

en coaguleren (het verwijderen van huidone�enheden).

  

Graag tot ziens bij,

Beauty Basics | Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

 

WILT U HET JAAR 2014 
GOED BEGINNEN?

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ HET MAKEN 
VAN GOEDE VOORNEMENS!

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?

Mooi
voor vrouwen

Mooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
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Stefanie van Haaren
Beauty Basics

Boeken/tijdschriften 
 
1. Grazia  
2. Twilight boeken 
3. Beau Monde  

fi lms   

1. 2e wereldoorlogsfi lms 
2. Twilight fi lms  
3. Romantische comedy’s 
 
sport   

1. Geen  
2. Geen  
3. Geen  

drinks   

1. Coca Cola light 
2. Wicky  
3. Bacardi-razz met 7-up 
 
website   

1. www.facebook.nl 
2. www.google.nl 
3. www.demooirooikrant.nl

De 
favorieten van 

En? Al goede voornemens gemaakt voor 2014? Ik 
wel. Mijn goede voornemen is dat ik geen voor-
nemens maak. Want er komt toch geen snars van 
terecht. Tenminste niet zolang de wil om dingen 
te veranderen niet uit mezelf komt. Intrinsieke 
motivatie heet dat met een duur woord. Zo heb 
ik er jaren over gedaan om te stoppen met roken. 
Maar elke keer vond ik weer een excuus om te 
beginnen. ‘Ach…gezellig eentje op een feestje, 
dat is toch niet zo erg?’ Of deze: ‘Als ik niet meer 
rook, snoep ik meer, krijg ik meer suiker binnen 
en dat is slecht voor de lijn.’ Inmiddels heb ik die 
motivatie wel gevonden. Want roken is gewoon 
smerig. Het is duur. Het was een hele slechte ge-
woonte. Het feit dat mijn kinderen bij iedere si-
garet die ik opstak moord en brand begonnen te 
schreeuwen was een prima motivatie om te stop-
pen. Missie geslaagd, ik heb geen sigaret meer 
aangeraakt sinds augustus 2012.  Met deze ken-
nis en ervaring probeer ik mijn leven met kleine 
stapjes te verbeteren. Het gaat niet altijd goed 
hoor! Zo schreef ik na de vakantie een column 
over ‘de vijf-minuten regel’. Iedere dag iedereen 
vijf minuten je eigen rommel opruimen. Hij is nog 
wel in leven hoor, die regel. Ik pas hem alleen 
te weinig toe. Of is er toch onbewust iets veran-
derd in ons huishouden? Dat realiseer ik me nu 
terwijl ik aan het tikken ben. Verdorie…volgens 

mij hebben wij een betere balans in het opruimen 
gevonden! Soms moet je dus niet te hard over 
jezelf oordelen... Natuurlijk zijn er nog wel wat 
dingen waar ik meer nadruk op wil leggen. Zoals 
meer tijd besteden aan familie en vrienden, min-
der snel boos worden, met een lach op mijn ge-
zicht rondlopen, genieten van een vrijdagavond 
met het gezin op de bank, sneller om hulp vra-
gen, een mooi boek lezen, een dag geen zorgen 
maken, een compliment accepteren en kritiek als 
goede raad tot me nemen. Effi ciënter en effec-
tiever worden. Onder de douche zingen en va-
ker een bad nemen. Een lange wandeling maken 
en daarna lekker lunchen. Niet mijn kop in het 
zand steken als het even tegen zit maar zoals mijn 
moeder altijd zegt: kin omhoog, borst vooruit en 
kont naar achteren. Je leest: geen hoogstaande 
zaken. Maar wel dingen waardoor het leven een 
stuk leuker en makkelijker wordt. Okay, stiekem 
ben ik dus wél goede voornemens aan het ma-
ken. Samengevat: leef het leven! Fijne feestda-
gen. 

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moe-
der van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in 
DeMooiRooiKrant over haar werk en/of gezins-
leven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Wat ga jij veranderen in 2014?
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Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of  
maaltijdvervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken,  
onder persoonlijke begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met Bianca van Thienen in Sint-Oedenrode 
Bel 06-24331743 of mail naar info@balansinmijngewicht.nl 

www.cambridgeweightplan.nl

Goede voornemens voor 
een maatje minder in 2014?

 
Ontvang in de 

maand januari

50% KORTING 
op je intake* bij 

inlevering van 

deze advertentie.

*alleen in Sint-Oedenrode

Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of  
maaltijdvervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken,  
onder persoonlijke begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met Bianca van Thienen in Sint-Oedenrode 
Bel 06-24331743 of mail naar info@balansinmijngewicht.nl 

www.cambridgeweightplan.nl

Goede voornemens voor 
een maatje minder in 2014?

 
Ontvang in de 

maand januari

50% KORTING 
op je intake* bij 

inlevering van 

deze advertentie.

*alleen in Sint-Oedenrode

Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of  
maaltijdvervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken,  
onder persoonlijke begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met Bianca van Thienen in Sint-Oedenrode 
Bel 06-24331743 of mail naar info@balansinmijngewicht.nl 

www.cambridgeweightplan.nl

Goede voornemens voor 
een maatje minder in 2014?

 
Ontvang in de 

maand januari

50% KORTING 
op je intake* bij 

inlevering van 

deze advertentie.

*alleen in Sint-Oedenrode

Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of maaltijd-
vervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken, onder persoonlijke 
begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met 
Bianca van Thienen in Sint-Oedenrode
Bel 06-24331743 of mail naar 
info@balansinmijngewicht.nl

www.cambridgeweightplan.nl

Het Cambridge Weight Plan
Het (zeer) laag calorieën programma, met totaalvoeding of  
maaltijdvervangers. Verantwoord, snel en effectief afslanken,  
onder persoonlijke begeleiding en tegen lage kosten.

Maak een afspraak met Bianca van Thienen in Sint-Oedenrode 
Bel 06-24331743 of mail naar info@balansinmijngewicht.nl 

www.cambridgeweightplan.nl

Goede voornemens voor 
een maatje minder in 2014?

 
Ontvang in de 

maand januari

50% KORTING 
op je intake* bij 

inlevering van 

deze advertentie.

*alleen in Sint-Oedenrode

Op dinsdag 14 januari 
2014 start er weer een 

nieuwe cursus 
"Naaldschilderen"

Informatie bij:
Wilhelmien van Aarle

Streepenstraat 
24 Sint-Oedenrode

tel. 0413-478173
www.naaldschilderwerk.nl

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl
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Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

De gezellige feestdagen zijn weer voorbij 
en we zijn begonnen aan een nieuw jaar. 
Helaas zijn er overtollige kilo’s bijgekomen 
door de heerlijke maaltijden.
Wilt u weer een fit en slank lichaam creëren met een 
conditie waar de meeste mensen jaloers op zijn? Dan 
bent u bij ons op het juiste adres! Sportcentrum van 
den Oever biedt u professionele begeleiding en maakt een specifiek 
trainingsprogramma ongeacht uw doelstelling.  Ook bieden wij velen 
groepslessen die door gediplomeerd personeel gegeven worden.

Heeft u interesse? Kom dan gerust eens naar ons Sportcentrum en profi-
teer van een gratis proefles!

Slank & Fit
Heeft u alles al geprobeerd? Bent u 
meerdere keren teleurgesteld?
Dan is dit het programma voor u.

Wij zullen u helpen met deze 3
 succesfactoren:

* Trainingsprogramma op maat
* Deskundige en gediplomeerde 
   begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies  
   & voedingsprogramma

Wij bij Sportcentrum van den Oever 
informeren u graag verder over dit 
programma.

Voorlichtingsdag: zondag 12 januari 2014 |  Start bijeenkomst: 11.45 uur
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Top vijf goede voornemens!
Starten in het nieuwe jaar met een stel goede voorne-
mens is een slim plan. Het oude jaar wordt afgesloten 
en je krijgt een nieuwe begin. Je weet altijd hoe lang 
je al bezig bent met je voornemens en dit levert suc-
ceservaringen op. Daarnaast hangt er aan het nieuwe 
jaar ook altijd een nieuwe start. Jouw kans om op-
nieuw te beginnen en ander gedrag te laten zien.

Afvallen
Stel jezelf de vol-
gende vragen 
bij deze meest 
gehoorde voor-
nemen: Hoeveel 

wil je afvallen? In 
welke stappen wil 

je dit doen? Welke 
methode ga je ge-

bruiken? Dit zijn al-
lemaal vragen waarbij 

je je eigen voornemen 
op scherp zet. Denk goed 

na over hoe je het doel wilt be-
reiken en schrijf dit op. Je kunt natuurlijk ook 

advies vragen aan de plaatselijke sportschool of 
voedingsdeskundige.  

Minder stress
Probeer in kaart te krijgen waar je stress van krijgt. 
Familiestress? Ga met je omgeving in gesprek 
over hoe je de stress kunt verminderen. Stress 
van werk? Een gesprek met je werkgever kan 

ook verhelderend zijn. Grootste stress veroor-
zaker: geld zorgen. Start in 2014 met geld 
verdienen vanuit huis, met YouTube of op de 

automatische piloot. Slim beleggen kan je geld 
zorgen op langere termijn wegnemen.

Minder geld uitgeven
Is dat nieuwe paar schoenen echt nodig? Er zijn veel 
manieren om te zorgen dat je minder geld uitgeeft. 
Heb ik dit wel echt nodig? Maak voor jezelf een lijst 

met uitgaven die je in een maand echt moet doen. 
Welke ruimte geef je jezelf daarnaast om geld te 
spenderen?  

Meer sporten
Wat voor sport ga je doen? Hoe vaak ga je sporten? 
Zeggen dat je meer gaat sporten is een losse flod-
der. Maak het concreet. Aan welke spiergroepen wil 
je gaan werken en welke oefeningen heb je daarbij 
nodig? Als je samen met iemand kunt gaan sporten, 
sta je altijd sterker. 

Stoppen met roken
Wil je stoppen met ro-
ken en daarmee star-
ten op 1 januari? Dit 
kan te ambitieus zijn. 
Misschien is het slim-
mer om het langzaam 
af te bouwen. Zo krijg 
je minder last van de 
effecten van stoppen. 
Denk na over je doel 
en in welke stappen 
dit bereikbaar is. Voor 

jezelf een tijdspad maken schept duidelijkheid. Jij kent 
jezelf het beste. Maak daar gebruik van. Doelen die 
niet haalbaar zijn, hoef je niet te stellen.

Doelen halen
Losse flodders op een feestje brallen kan iedereen, 
maar als je je voornemen opschrijft staat het ook echt 
op papier. Regelmatig op papier reflecteren over je 
voortgang zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Je 
kunt hierbij ook je agenda of je computer gebruiken. 
Dit document kun je ook altijd delen met anderen. Zo 
kunnen zij je ook scherp houden.

Vier daarnaast al je successen. Heb je weer een doel 
behaald? Vier het op gepaste wijze (natuurlijk niet 
met de verkeerde gewoonte die je wilt verliezen.)
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

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.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Raadsbesluit d.d. 19 december 2013 tot 
vaststelling van de Huisvestingsverordening 
Sint-Oedenrode 2013
Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat de ge-
meenteraad op 19 december jl. de Huis-
vestingsverordening Sint-Oedenrode 
2013 heeft vastgesteld. Deze verordening 
treedt in werking op de dag na de datum 
van bekendmaking (1 januari 2014).

Het raadsbesluit en de Huisvestingsver-
ordening liggen met ingang van donder-
dag 2 januari a.s. gedurende 6 weken ter 
inzage in het gemeentehuis en kunnen 
hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 
en 12.30 uur) worden ingezien. 

Meldingen incidentele festiviteiten
Op 5 december 2013 heeft de heer W.P.F. 
van Meijl namens bestuur van Voetbal-
vereniging Rhode een kennisgeving inge-
diend voor het melden van een incidentele 
festiviteit. De kennisgeving omvat het or-
ganiseren van een festiviteit op zaterdag 
11 januari 2014. De festiviteit zal plaats-
vinden in de kantine van Voetbalvereni-
ging Rhode, gelegen in Sportpark “De 
Neul”,  Dommelpark 3 te Sint-Oedenrode.

Door de heer H.G.A. van Zutphen is op 19 
november 2013 namens het bestuur van 
Voetbalvereniging Nijnsel een kennisge-
ving ingediend voor het melden van een 
incidentele festiviteit. De kennisgeving 

omvat het organiseren van een playback/
avond op vrijdag 3 januari 2014. De fes-
tiviteit zal plaatsvinden in de kantine van 
Voetbalvereniging Nijnsel.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 4 
keer per jaar gebruik maken van een rege-
ling welke de ruimte geeft om af te wijken 
van de geluidsnormen die voor de normale 
bedrijfsvoering gelden (geregeld in het 
Activiteitenbesluit). In het evenementen-
beleid zijn de exacte geluidsnormen om-
schreven, waaraan moet worden voldaan 
tijdens een incidentele festiviteit. Het 
evenementenbeleid kunt u vinden op onze 
internetsite (www.sint-oedenrode.nl).

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
Past. Teurlingsstraat /  ------- 24-12-2013 Kappen 1 moeraseik
Boskantseweg 
nabij rotonde 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Lieshoutseweg 65 5491 RP 6 weken Mantelzorg
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 17 5491 SG  Het veranderen van een 
   pluimveehouderij
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
2 januari 2014 ter inzage. 

Vergunningen

Inzameling oud papier

Donderdag 2 januari
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut

Vrijdag 3 januari
•  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut.

Zaterdag 4 januari
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-

tuin van 10.00 tot 12.00 uur;
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Inzameling kerstbomen 

Op zaterdag 11 januari worden kerstbo-
men ingezameld. 

Let op de volgende spelregels:
•  Wij nemen alleen kerstbomen zonder 

pot en/of versieringen mee.

•  Leg de boom op een duidelijk zichtba-
re plaats neer, dus niet bij een groen-
strook of in een voortuin.

•  De boom mag op de ophaaldag niet 
vóór 7.30 uur buiten liggen. Dat kan 
voor overlast en/of onveilige situaties 
zorgen.

•  De (stukken) boom mag maximaal 1,50 
meter lang zijn, en het totale gewicht 
maximaal 25 kilo.

Aanmelden
Bewoners uit het buitengebied kunnen 
zich voor deze inzameling aanmelden 
tot en met donderdag 9 januari 2014, 
via telefoonnummer (0413) 481 376.

Wordt uw kerstboom om welke reden 
dan ook niet opgehaald, leg hem dan 
apart en biedt hem bij de eerstvolgende 
inzameling van grof snoeiafval weer 
aan. Raadpleeg uw huisvuilinzamel-
schema voor de datum. U mag de boom 
ook gratis afleveren bij de milieustraat. 

Milou, Floortje en Eva

Dikke vriendinnen…
dat is ons Sint-Oedenrode!

Vuurwerk opruimen
Vuurwerk hoort, net als oliebollen en 
champagne, bij de jaarwisseling. Toch 
zitten er minder leuke kanten aan, zoals 
letsel door ongelukken en een berg afval 
van vuurwerkresten. Tussen de resten zit 
nog veel vuurwerk dat niet is afgegaan. 
Veel kinderen zoeken de volgende dag 
naar vuurwerkresten en proberen die 
opnieuw af te steken. Elk jaar gebeuren 

er ernstige ongelukken. Daarom is het 
belangrijk vuurwerk op te ruimen. Wij 
doen een beroep op u en vragen u na de 
jaarwisseling, de volgende morgen ook te 
denken aan de kinderen in de buurt en het 
vuurwerkafval voor de deur op te ruimen.

Ruim vuurwerkafval gelijk op en gooi het 
als het is afgekoeld in uw grijze container.

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Afgelopen periode zijn alle politieke 
partijen druk in de weer geweest om 
de kandidatenlijst samen te stellen 
voor de aanstaande gemeenteraads-
verkiezing die gehouden wordt op 19 
maart 2014. Ook de VVD heeft veel 
tijd en aandacht besteed om de juiste 
mensen op de juiste plaats te positio-
neren op haar kandidatenlijst. 

Een hele klus, ook voor de VVD, omdat 
we hebben moeten constateren dat de 
afgelopen decennia de belangstelling 
voor de lokale politiek is afgenomen. 
Niet alleen bij de ouderen onder ons 
maar vooral bij de jongeren. Misschien 
moeten we de oorzaak zoeken in een 
steeds snellere en complexere wor-
dende samenleving. Een samenleving 
waarin een steeds grotere claim gelegd 
wordt op de beschikbare vrije tijd (het 
verwerven van een plaats in de sa-
menleving, een drukke baan met een 
inzet van meer dan 100%, lidmaat-
schap van vereniging of sportclub, so-
ciale contacten etc) of heeft men het 
vertrouwen in de politiek verloren en 
denkt men, ze zoeken het maar uit, ze 
doen maar waar ze zin in hebben.
 
Wat kan mij dat boeien,  ik maak toch 
niet het verschil! En daar zit juist de 
kneep, want dat verschil, dat maak 
je wel degelijk. Wij zijn als lokale libe-
ralen trots dat we een kandidatenlijst 
hebben waarvoor we die burgers heb-

ben gevonden die het verschil willen 
maken. Burgers die het van wezenlijk 
belang vinden hoe onze omgeving, 
onze samenleving en ons prachtige 
Sint-Oedenrode, bestuurlijk en poli-
tiek vorm gegeven wordt. Er moeten 
nu en in de toekomst echte keuzes ge-
maakt worden, hoe we omgaan met, 
jeugd en welzijn, ouderen en gezond-
heidszorg, huisvesting en ruimtelijke 
ordening, werk en inkomen.  Kortom 
kunnen we nu en in de toekomst onze 
verworvenheden en voorzieningen op 
een aanvaardbaar niveau houden.

Daar hebben we een goed en deskun-
dig bestuur voor nodig en een breed 
gedragen gemeenteraad die haar 
controlerende en kaderstellende rol 
op deskundige wijze vervult. Van de 
VVD mag u ook na de wisseling van 
de wacht hetzelfde verwachten. Wij 
blijven die consistente en consequente 
partij doe doet wat ze zegt en zegt wat 
ze doet, daar kunt u op rekenen. 

Het liberalisme in de praktijk van be-
sluitvorming. Het jaar 2014 wordt het 
jaar van kiezen endoen!
Wij, de VVD,de lokale liberalen, doen 
een beroep op jou om hier aan deel te 
nemen, actief dan wel passief. Wij wil-
len graag onze bijdragen leveren.

Een goed en voorspoedig  nieuwjaar 
toegewenst.

De lokale Liberalen.
Piet Klaasen - Lijst trekker VVD
Wilma Wagenaars
Michiel van Seventer
Nick de Laat 

Wisseling van 
de wacht

SuperOpa of SuperOma 
    van het jaar

Heb jij een echte SuperOpa of - Oma? Doet jouw opa of oma iets wel 
heel bijzonders, Is jouw oma of opa de liefste, stoerste, gekste, of op 
haar eigen speciale manier helemaal super? Dan verdient jouw opa of 
oma misschien wel de titel: SuperOpa of -Oma van het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/of oma hiervoor in aanmerking komt, 
geef hem/haar dan op voor de SuperGrootouderVerkiezing van 2014. 
Stuur een foto van jouw opa/oma naar redactie@demooirooikrant.nl  
en schrijf er in 100 woorden bij waarom jouw opa of oma zo super is. 
Insturen kan tot vrijdag 14 maart! 

Na dat alle inzendingen zijn verzameld barst de verkiezing los op Face-
book. Via de Facebook pagina van DeMooiRooiKrant mag iedereen 
stemmen. Rond de maand mei zal blijken wie van deze ‘Superhelden’ 
gaat strijken met de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

Kinderen genieten van Winterkermis

Een kermis in de winter, kan dat? Na-
tuurlijk! Dat hebben de Vrienden van 
Odendael al meerdere malen bewe-
zen. Ook zaterdag stond Odendael 
in het teken van een spetterende 
kermis voor de jeugd, de zogenaam-

de KinderWinterKermis. Buiten reed 
een treintje af en aan en konden de 
kinderen genieten van verschillende 
leuke attracties, zoals de welbeken-
de draaimolen. Ook binnen was het 
feest. Kinderen werden geschminkt 

en verwend met leuke ballonnen 
in allerlei vormen en kleuren. Een 
gezellig muziekje maakte de sfeer 
compleet. Dankzij de Vrienden van 
Odendael is de Winterkermis weer 
geslaagd te noemen. 
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3 januari              
Viering Odendael 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00 uur

7 januari              
Bijeenkomst parochiebestuur 20.30 uur

9 januari             
Bijeenkomst pastoraal team                                                                                                    
12.30-14.00 uur

Ziekenbezoekgroep 
Martinus-Centrum 13.30-15.00 uur

10 januari            
Rock Solid 19.30-21.00 uur

13 januari            
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00 uur

14 januari 
Eerste bijeenkomst Pastorale Raad                                                                                      
20.00-21.30 uur
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Christus is met kerstmis tot ons gekomen: het is de perfecte 
tijd voor een persoonlijke ontmoeting met de Heer.

Paus Franciscus

Kerstmis met de basisscholen

Op maandag 17 december speel-
den de kinderen van groep 2 van de 
Stoklandschool het kerstverhaal op 
in de Genovevakerk in Breugel. Alle 
kinderen waren verkleed  en hadden 
een rol in het spel. Het kinderkoor 
de Notenkrakertjes zorgde voor ge-
zellige en sfeervolle kerstliedjes. Na 
afloop was er een staande ovatie 
van vele ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes die waren ko-
men kijken. 

Donderdag hield basisschool 
Eerschot een herdertjestocht. Alle 
groepen trokken langs de verschillen-
de taferelen van het kerstverhaal, die 
verdeeld over de hele wijk stonden 
opgesteld. In de Goede Herder-kerk, 

zittend rond de kerststal, hoorden ze 
hoe Jezus werd geboren in de stal. 

Vrijdag 20 december kwam de Oda-
school op bezoek in de Martinuskerk 
in Sint-Oedenrode. In een afwisse-
lende en sfeervolle viering presen-
teerde elke groep haar kerstwens. 
Ook de leerkrachten presenteerden 
hun kerstwens. Tot slot bracht elke 
groep een bezoekje aan de kerststal, 
en werden de kerstwensen neerge-
legd bij de stal.

Fijn dat basisscholen en parochie zo 
samen Kerstmis konden vieren.

Wilchard Cooijmans
Manon van den Broek

Bedankt!
Ook dit jaar hebben wij opnieuw 
veel gezinnen blij kunnen maken 
met een mooi kerstpakket. Het was 
weer een groot succes. Dit hadden 
wij nooit kunnen doen zonder al 
die gulle gaven die wij van heel veel 
mensen uit Son en Breugel moch-
ten ontvangen. Er kwamen kant en 
klare pakketten, losse artikelen en 
zelfs contant geld. Met al deze gif-
ten hebben wij maar liefst 120 fami-

lies kunnen verrassen. Hartelijk dank 
voor uw steun. Volgend jaar hoort u 
zeker weer van ons. Wij hopen dan 
opnieuw een beroep op u te mogen 
doen. ‘Van delen word je rijk!’ Vele 
parochianen hebben dat ervaren 
en goed voorbeeld doet toch nog 
steeds goed volgen…….?

Namens de diaconie van de geza-
menlijke kerken van Son en Breugel.

Iedereen is welkom

Hallo kinderen,

Kerstmis is altijd een heel groot feest 
met mooie vieringen in de kerk. Op 
zondag 5 januari vieren we 
Driekoningen. Dan is het wéér feest 
in de kerk.
Kom je daar ook bij? Er is een gezins-
viering in de Martinuskerk in Sint-
Oedenrode (met medewerking van 
het kinderkoor van Nijnsel) en een 
gezinsviering in de Genovevakerk in 
Breugel (met gitaarmuziek en zang).
Het thema van de vieringen luidt: 
“Iedereen is welkom!” De vieringen 
beginnen alle twee om 9.30 uur. Als 
je wilt mag je verkleed komen als 

een van de drie koningen. Zoals het 
thema al zegt: iedereen is welkom! 
Jij dus ook. Graag zien we je in de 
kerk op zondag 5 januari om half 10 
in Breugel of Sint-Oedenrode. Tot 
dan!

Wil je van tevoren het verhaal van de 
Driekoningen al eens lezen, kijk dan 
maar op de website van de parochie. 
Daar vind je ook een leuke kleurplaat: 
www.heiligeodaparochie.nl 

diaken Wilchard Cooijmans

Iedereen is welkom!
 

Lourdesavond in Nijnsel op 
22 januari

Eucharistieviering 
rond de jaarwisseling
31 december Oudjaar
17.00 uur St. Martinuskerk  St.Oedenrode
18.00 uur St. Genovevakerk Breugel  
19.30 uur St. Petrus’Bandenkerk Son  

1 januari Nieuwjaar
11.00 uur St. Martinuskerk St. Oedenrode
11.00 uur  St. Genovevakerk Breugel  
11.00 uur St. Petrus’Bandenkerk Son  

Openstelling kerststal 
Sint-Martinuskerk
Tot en met 5 januari is de St. Martinuskerk in St. Oedenrode dagelijks van 
14 -16 uur geopend voor bezichtiging en een bezoek aan de kerststal.

Velen van ons zijn in deze tijd van 
het jaar op zoek naar goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar. Stoppen 
met dit, minderen met dat.

Maar je kunt je ook voornemen je-
zelf eens een plezier te doen, niks 
mis mee! Overweeg daarom een 
mooie voorjaarsreis naar Lourdes, 
van 26 april tot 3 mei. Samen met 
vele andere ‘bisdomgenoten’. Stap 
’s morgens in de bus, ’s middags 
overstappen in de trein en ’s avonds 
uitgerust en uitgebuurt uitstappen in 
Zuid-Frankrijk bij Maria en 
Bernadette, misschien staan ze sa-
men wel op het perron. Neem ie-
mand mee, dat is in de regel gezelli-
ger. Er is heel veel te zien en te doen, 
in je eigen tempo.

Heb je een handje nodig, die zijn er 
genoeg! Kortom, waarom denken 
in beperkingen? Nee, je gewoon 

voornemen om mee te gaan met 
de zomer nog voor de boeg. Kom 
luisteren en kijken op woensdag 22 
januari in de parochiezaal in Nijnsel 
aan de Lieshoutseweg. We starten 
om half acht terwijl de koffie voor je 
neus staat. Er is iemand van de reis-
organisatie die al uw vragen kan be-
antwoorden. De commissieleden zijn 
er al zo vaak geweest, hun 
enthousiasme kent geen grenzen.
Noteer dus 22 januari in je agenda 
en breng als je zin hebt iemand mee. 
Ook mensen die al hebben geboekt 
zijn van harte welkom. Weer een ex-
tra stukje voorpret. Kom vrijblijvend 
luisteren en kijken.
Lourdes is een geweldige ervaring, 
smaakt altijd naar meer. Zes miljoen 
pelgrims per jaar, de meesten zijn op 
herhaling. Nu is er een mooie kans 
om je aan te sluiten.
Voel je welkom op 22 januari in 
Nijnsel, 19.30 uur.
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Kerkberichten
Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 4 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 5 januari, viering van Drie-
koningen
9.30 uur: Gezinsviering in Breugel 
11.00 uur: Eucharistieviering in Son 
m.m.v. het Sons Parochiekoor
intentie: Annie Heijmans-Bogaerts
Maandag 6 januari
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 8 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Martinuskerk

Zondag 5 januari 9.30u. Familievie-
ring met kinderkoor Nijnsel.
Intenties: Ouders van den Tillaar-
Hastenberg en zoon Broer, Agnes 
en Leon Verwilghen-van der Wie-
len, Leonie van der Poel-Peeters, 
Han en Dora Eijkemans, Theo en 
Jaan Ketelaars-van Kaathoven, Piet 
Verhagen, Janus van Roosmalen, 
Ton van Boxtel, Antoon en Marie-
tje Hendriks-van Gestel, Tiny en Jan 
Habraken-van Iperen, Martien Koks 
en overl. fam. Koks-van Erp, Overl. 
ouders van Kreij-van Empel. Doop-
viering van Tygo de Haas.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Openstelling Martinuskerk (cen-
trum) in de Kerstperiode.
Nog t.m. zondag 5 januari van 
14.00 uur tot 16.00 uur.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. Martinus Olland

Zaterdag 4 januari 
Geen eucharistie.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 5 januari,
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant 
Ds. Bas Stigter, Nieuwjaarsdienst

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 4 jan. 17.30 uur: Eucharistie-
viering met zang Ritakoor.
Misintenties: 
Peter van der Linden. Kee v.d. Schoot 
v.d. Heyden.
Ine van der Brand - Linders.
Mien Bullens. Ger Persoons.
Wim Janssen.

Kerkdienst Odendael

Woensdag 1 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met Odendael koor.
Intenties: familie van de Wiel - van de 
Kamp familie van de Ven - Meijs
Mieke Verhoeven
dhr. Kusters

Vrijdag 3 januari 10.00 uur: 
1e vrijdag van de maand Eucharistie-
viering met Odendael koor.
Intentie overleden koorleden.

Zondag 5 januari 10.00 uur:
Woord- en communieviering met 
Odendael koor.
Intentie: Maria van den Bogaart - de 
Korte

Laatste TV-mis van het jaar

Zondag 29 december om 10.30 uur 
was er weer een TV-mis vanuit de 
Martinuskerk, die rechtstreeks werd 
uitgezonden door RKK / KRO. Naast 
zang van de diverse koren, waarbij 
de beiden Nijnselse parochiekoren 
het voor]touw namen, was er ook 
de harmonie ‘Pro Honore et Virtute’ 
uit Son. Ook lectoren en acolieten 
uit Son en Breugel assisteerden bij 
deze viering, van het feest van de 
Heilige Familie. 

Ons Clubke

Naam: George Zoontjens
Lid van: SV Fortuna ’67, afdeling 
sportief wandelen

Hoe is deze vereniging SV Fortuna 
‘67 ontstaan?
“Ontstaan in 1979 als omnium ver-
eniging en nu gegroeid in 2014 tot 
400 leden. We hebben vijf afdelin-
gen met sportief wandelen, nor-
dic walking, hardlopen en jeugd, 
mountainbike en zaal trimmen.

Hoe lang ben je zelf al lid?
“Al vierentwintig jaar lid en veer-
tien jaar als loopgroep trainer en 
daarna tien jaar sportief wandel 
trainer.”
 
Kun je je club omschrijven?
“De trainingen worden op een ge-
varieerde en ontspannen manier 
aangeboden door gediplomeerde 
trainers met assistenten. Waarin 
prestatie, gezelligheid en sociaal 
contact belangrijk zijn. Iedereen 
kan hier aan meedoen en is niet 
aan leeftijd gebonden.”

Wat zijn de activiteiten die onze 
afdeling van de club meestal uit-
voert?
“In de afdeling wandelen wordt 
er viermaal per week een training 
aangeboden en nemen de leden 
deel aan wandeltochten en uit-
stapjes. Eens per maand wordt een 
gezamenlijke koffieavond voor di-

verse groepen gehouden. Vijf maal 
per jaar nemen leden deel om het 
rolstoel wandelen bij Odendael te 
begeleiden. Iedere vijf jaar wordt er 
een wandeltocht voor leden en niet 
leden georganiseerd.” 

Wat is sportief wandelen?
“Eind Augustus 2004 was de op-
richting en de eerste training van 
de sportief wandelclub een feit. Op 
de eerste training kwamen maar 
liefst 55 personen af die meer wil-
den weten over sportief wandelen. 
Door een combinatie van sportie-
ver wandelen met een warming-up 
met oefeningen, gegeven door een 
gediplomeerde trainer in groeps-
verband, werd dit een succes. 
Sportief wandelen is een vorm van 
wandelen met diverse tempowisse-
lingen. Aangeboden als interval en 
in spelvormen. Sportief wandelen 
is het verbeteren van de wandel-
techniek, uithoudingsvermogen en 
algehele conditie.”

Koor Aurora bij Bosch Winterparadijs

Ter gelegenheid van het twintigjarig 
jubileum heeft koor Aurora dit jaar 
een aantal leuke evenementen op 
het programma staan. Eén daarvan 

was een optreden tijdens het Bosch 
Winterparadijs, waar zij zich afgelo-
pen zondag tussen 13.00 en 14.00 
van de beste kant hebben laten ho-

ren. Door het prachtige weer was 
het gezellig druk op de Parade, waar 
tussen al het aanwezige publiek ook 
veel Rooienaren te vinden waren.

Vanmiddag op TV: Kinderfi lm Alles Mag

Sint-Oedenrode - Even een herin-
nering voor alle Rooienaren die hun 
eigen dorp op Nederland 3 willen 
zien. Vanmiddag, om 17.35 uur, be-
gint de kinderfilm Alles Mag op TV.

In mei werd de film opgenomen in 
de Eerschotsestraat en in de Beckart. 
Honderden Rooise figuranten deden 
mee. Veel verenigingen droegen hun 
steentje bij. Het is dan ook leuk om 
dat allemaal terug te zien. Stem je tv 
dus af op Nederland 3 en geniet van 
de vele Rooise 'acteurs.'
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Jan Voets

VolvoS40 (2005 - 4d) 
2.0d, comm. premium
Kleur: Zwart

Bouwjaar: 2004
Brandstof: Diesel
Transmissie: Handmatig

Toyota RAV4 2.2 D-cat 
Linea Sol 177 pk
bouwjaar: 2007

km.stand: 100.000 km

Autoservice Wehkamp.
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash 
Volop winterbanden op voorraad

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 3 serie 320d 
executive
Brandstof: Diesel 
Bouwjaar: 2006 

Km.stand: 207.238 km 
Transmissie: 
Handgeschakeld 
Kleur: Blauw 

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW 3 Serie 320i Aut EDE 
High Executive Upgrade
Transmissie: Automaat
brandstof: Benzine

bouwjaar : 2013
kilometerstand: 26.419 km
kleur: Mineralgrau
btw auto: Ja

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Suzuki Alto 1.0 Comfort 
Incl MET LAK E 8999 
bouwjaar: 2013
brandstof: Benzine

transmissie: 
Handgeschakeld
kilometerstand: 
Op aanvraag 

Ford Transit 
dubbel cabine
Bouwjaar: 2010

Km.stand: 90.918 km
Zeer mooie auto vol 
opties!

Renault Scenic
bouwjaar: 2001

km.stand: 108.656 km

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs: € 6.950,- Prijs: € 15.750,-

Prijs:  € 14.950,-
excl. btwPrijs:  € 2.350,-

Prijs: € 10.250,-

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Vanaf heden bent u bij ons 
ook op het juiste adres voor 

het automerk KIA
We verzorgen de verkoop 

en het onderhoud!
Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Schoenmakers

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Prijs: € 7.999,- 

Opel Meriva Y1.7DTI(DTI)
MAXX Cool 
bouwjaar: 2005
kilometerstand: 178.088 km

brandstof: Diesel
transmissie: 
Handgeschakeld

Prijs:  € 3.450,-
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Meubel-stunter steekt zich in een nieuwe jas

Meubel-stunter is een bedrijf wat 
gerund wordt door twee broers, 
Wim en Jos, en wat gespecialiseerd 
is in meubelen in de ruimste zin van 
het woord. U kunt er terecht voor 
alle soorten teakhouten meubelen 
welke rechtstreeks uit Indonesië 
worden geïmporteerd en veelal uit 
eigen fabriek. Hierdoor kunnen ze 
zeer goedkope prijzen hanteren, 

welke behoren tot de goedkoopste 
van Nederland.

Voor maatwerk kunt u ook bij ze 
terecht tegen ongelooflijk lage prij-
zen. Ook kunt u er terecht voor alles 
wat met de tuininrichting te maken 
heeft: U kunt hierbij denken aan 
tuinmeubelen van teak en kunststof 
rotan, maar ook exclusieve eiken-

houten picknickhuisjes, prieëlen en 
tuinbars. Jos: “Sinds kort hebben 
we ons ook toegelegd op de import 
van eikenhouten meubelen en huis-
jes, prieëlen, bruggen etc. voor in de 
tuin. Wij zijn hier de exclusieve im-
porteur van. Ook met dit product is 
maatwerk wederom mogelijk.”

Deze producten zijn te bezichtigen 
in een geheel vernieuwde show-
room aan de Eerschotsestraat 72e 
in Sint-Oedenrode. (voorheen Aldi). 
Jos: “We zijn de laatste maand heel 
druk bezig geweest met onze winkel 
geheel te vernieuwen. Momenteel is 
het veel sfeervoller ingericht, waar-
door de klant een beter beeld krijgt 
van hoe het er uit komt te zien in 
een daartoe bestemde ruimte. Kort-
om, de moeite waard om eens een 
kijkje te komen nemen, de koffie en 
het team van Meubel-stunter staan 
voor u klaar.” Tijdens de kerstvakan-
tie weken iedere dag open van 11-
19 uur. 

Meubel-stunter Sint Oedenrode
Eerschotsestraat 72e
Tel. 0413 47 25 10 
www.meubel-stunter.nl
Infomeubelstunter@gmail.com

Bedrijf: Meubel-stunter
Eigenaar: Wim en Jos van Hoof

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

advertorial

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Met wat voor bijzonder project is een 
bedrijf bezig? Wat zijn de dagelijkse 
bezigheden? Hoe lost een ondernemer 
een bepaalde situatie op of wat zijn de 
nieuwe plannen? Rooi is ondernemend 

en ondernemers willen zo nu en dan best eens iets kwijt over hun 
dagelijkse beslommeringen. Daarom deze rubriek: ondernemend 
Rooi. Deze week zijn we op bezoek gegaan bij TVE reclamepro-
ducties. Het bedrijf staat allesbehalve stil. 

De laatste jaren heeft TVE een enorme vogelvlucht gemaakt. Het 
mag zich inmiddels scharen bij de grootste twee reclameproduc-
tiebedrijven van ons land. Dat is natuurlijk niet niks. Een teken aan 
de wand is de uitbreiding waar TVE op dit moment voor staat. 
Onlangs kocht de onderneming de naastgelegen hal waar voor-
heen Lasmecon in huisde. Binnen nu en twee maanden wil TVE de 
nieuwe immense ruimte ingericht hebben. Dan moet de zaak ook 
operationeel zijn.

In de afgelopen maanden heeft TVE drie bedrijven overgenomen. 
Dat is mede de oorzaak dat het bedrijf zo snel groeit. Het gaat 
om Expo Care uit Uden, Licht en Reclame uit Veldhoven en Fles-
kens Allround, eveneens uit Uden. Deze bedrijven gaan op in TVE, 
evenals het personeel van deze ondernemingen. 

Is uw bedrijf met iets bijzonders bezig wat zeker het vermelden 
waard is? Laat het ons dan weten en we komen snel een keertje 
langs. redactie@demooirooikrant.nl of 0413-479322

Autobedrijf van de Maand: Van Dijk automobielen

De nieuwste BMW i3 in de showroom

Iedere maand staan de Rooyse au-
tobedrijven met een pagina in De-
MooiRooiKrant. Daarop laten ze 
stuk voor stuk sterke aanbiedingen 
of nieuwe modellen zien. In 2013 
komen al deze autobedrijven een 
keer aan het woord. Wie zijn ze? 
Wat doen ze? En waarom zou je 
eens kijkje moeten gaan nemen bij 
de betreffende zaak? In deze afleve-
ring gaan we op bezoek bij Jos van 
Dijk van Van Dijk automobielen.

Van Dijk automobielen heeft een 
nieuwe parel in de showroom staan. 
Een nieuw pronkstuk wat veel 
nieuwsgierige autoliefhebbers weet 
te interesseren. Het gaat om de al-
lernieuwste BMW i3. Urban mo-
bility opnieuw uitvinden betekent 

verder denken dan milieubewustzijn 
en soepel rijden. Het resultaat: de 
BMW i3, die met zijn visionaire ont-
werp de auto van morgen definieert. 
Zijn innovatieve eDrive-aandrijving 
werd ontwikkeld in het kader van 
de  BMW EfficientDynamics. Deze 
technologie is niet alleen emissievrij, 
maar biedt ook onvergelijkbaar en 
vrijwel geruisloos rijgenot. Daarmee 
bereik je dankzij de intelligente Con-
nectedDrive Services eenvoudig en 
comfortabel je bestemming.
De BMW i3 spreekt een totaal nieu-
we visionaire en speciaal voor elek-
trische auto’s ontworpen designtaal 
voor BMW. De innovatieve Life-
Drive-architectuur met het passa-
gierscompartiment van carbon geeft 
dankzij het ontbreken van een trans-

missietunnel een bijzonder royaal 
ruimtegevoel in het interieur, dat 
wordt gekenmerkt door het gebruik 
van hoogwaardige, duurzame mate-
rialen. Het aërodynamische ontwerp 
van het exterieur met de in tegen-
gestelde richting openende achter-
portieren, de karakteristieke zwarte 
band en de grote wielen geeft een 
dynamisch beeld en laat bij stilstand 
al zien hoe soepel de BMW i3 rijdt. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Ga 
dan eens kijken bij Van Dijk automo-
bielen op bedrijventerrein de Kam-
pen.

Van Dijk automobielen, 
Alfred Nobelstraat 18, 
0413-478217,  
www.autobedrijfvandijk.nl 

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 
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Kossen | Design
T: 06-53369747    
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            Uw rechterhand voor de geschreven tekst
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Mooi in de regio
Streekfonds Het Groene Woud steunt 
Landpoorten Mooi Straten
De Landpoorten van Mooi Straten is 
een van de initiatieven die door de 
Stichting Mooi Straten is uitgewerkt 
en omvat het maken en plaatsen 
van veertig landpoorten. Bij diverse 
percelen in Buurtschap Straten in 
Oirschot wordt eenzelfde landpoort 
geplaatst. Hiermee wordt de sa-
menhang van en de samenwerking 
in het gebied benadrukt. Het project 
heeft een financiële bijdrage ont-
vangen vanuit het Streekfonds Het 
Groene Woud.

Gekozen is voor landpoorten omdat 
dit een eerste indruk geeft van een 
gebied. Een nette, strakke poort is 
daarmee een visitekaartje voor het 
Buurtschap Straten en daarmee ook 
voor Het Groene Woud. De poorten 
worden gemaakt en geplaatst door 
lokale ondernemers, de bewoners 
van de vier buurtverenigingen die 
Mooi Straten verbindt en door leer-
lingen van het Kempenhorst College 
in Oirschot. De komende maanden 
worden de poorten gemaakt en ge-
plaatst. Planning is om het project af 
te ronden met een feestelijke bijeen-
komst tijdens Straten Kermis in sep-
tember 2014.

Cultuurhistorische waarde
Met de landpoorten wil de stichting 
ook aandacht geven aan het vast-
leggen van de cultuurhistorische 
waarden van de verschillende perce-
len in het gebied. Bij veel percelen 
zit een verhaal of een geschiedenis. 
Soms een anekdotisch verhaal, maar 
soms ook een tragische gebeurtenis. 
In een aantal gevallen is er ook nog 
een interessant historische verhaal 
van het gebouw of het perceel te 
vertellen. Door de Heemkundekring 
van Oirschot zijn al veel historische 
gegevens verzameld, die via de land-
poorten ook gepresenteerd worden.

Mooi Straten
Stichting Mooi Straten is een initia-
tief van burgers, boeren en andere 
ondernemers in Buurtschap Straten. 
Buurtschap Straten is een agrarisch 
gebied rondom een kransakker in de 
gemeente Oirschot. Het doel van de 
stichting is samen met boeren, bur-
gers en andere ondernemers in het 
gebied te werken aan het bevorde-
ren van de sociale samenhang, het 
behoud van het buurtschap en de 
ontwikkeling van projecten voor de 
buurt en haar bewoners. Dit wordt 
bereikt door het ontplooien van 
nieuwe samenwerkingsverbanden 

op het gebied van energie, veiligheid, 
omgeving, het versterken van natuur 
en landschappelijke identiteit, of het 
ontwikkelen van nieuwe agrarische 
en economische activiteiten. Van de 
ruim 200 gezinnen en grondeige-
naren in het gebied tussen Best en 
de Notel - het historisch Buurtschap 
Straten - zijn op dit moment mensen 
uit 95 gezinnen al op een of andere 
manier bij een van de activiteiten of 
projecten van de stichting actief. 

Streekfonds Het Groene Woud
Stichting Streekrekening Het Groene 
Woud beheert het Streekfonds Het 
Groene Woud. Het fonds wordt ge-
vuld middels een extra rente die de 
Rabobank geeft over Rabo Streek-
Rekeningen Het Groene Woud. 
Daarbij wordt er ook een deel van 
de rente geschonken door deze re-
keninghouders. Ook ontvangt de 
Stichting Streekrekening Het Groe-
ne Woud een bedrag aan donaties 
t.b.v. het Streekfonds. Jaarlijks is 
vanuit het Streekfonds circa 
€ 200.000,- beschikbaar voor pro-
jecten die de kwaliteit van Het 
Groene Woud versterken zoals het 
project Landpoorten Mooi Straten. 
Zie ook: www.hetgroenewoud.com/
streekrekening.

Bijzonder jaar voor naor 
d’Honderd uit Liempde
Dweilorkest Op naor d’Honderd uit 
Liempde gaat een belangrijk jaar te-
gemoet. Ze hebben immers nog 75 
jaren te gaan voor ze hun uiteinde-
lijke doel bereiken, het Eeuwfeest in 
2089. 

In 1989 ontstond bij de jaarlijks tij-
dens de carnavalsdagen elkaar tref-
fende Jan van de Wiel, Jan van de 
Linden en Gerard Schalkx het idee 
om een orkest te gaan vormen. Door 
wisselende omstandigheden spe-
len er nu nog slechts drie muzikan-
ten mee van de originele bezetting. 
Maar dat houdt niet in dat er niet 
elke week nog driftig gerepeteerd 
wordt om in 2089 zo goed mogelijk 
uit de muzikale verf te komen. 
Om die vorderingen aan het publiek 
kenbaar te maken wordt er sindsdien 
traditioneel aan het begin van het 
nieuwe jaar een zogenaamde Open-
bare Repetitie gehouden. Dit jaar zal 
dat plaats vinden op zaterdag 4 ja-
nuari en wel in hun repetitielokaal, 
Café ’t Groene Woud (Alias café 
Sien Peyn) in buurtschap Kasteren 
in Liempde. Vanaf half negen zul-

len bezoekers muzikaal binnenge-
toeterd worden door het jubilerend 
Op naor d’Honderd, dat sinds sep-
tember onder leiding staat van Nico 
van Beekveld uit Son en Breugel. Hij 
speelde jaren samen met Liempdse 
muzikanten van Fanfare Concordia. 
Bovendien maakt hij deel uit van de 
Teletoeters, die wekelijks wel ergens 
in het land te horen zijn op uitnodi-
ging van een van Neerlands grootste 
dagbladen

Op naor d’Honderd wordt tijdens 
de Openbare repetitie bijgestaan 
door orkest   ’t Kumt Wel uit Hees-
wijk Dinther. Beide groepen hebben 
elkaar als eens muzikaal ontmoet 
tijdens de “carnavalsdinsdaghap-
pening” in het ludieke café aan het 
Duits Lijntje.

Al met al reden genoeg om er samen 
met het aanwezige publiek een ge-
zellige avond van te maken. En dat 
alles onder het motto van:  “2014, 
het nog 75 jaor te gaon jaor”op 
zaterdagavond 4 januari in Café ’t 
Groene Woud te Liempde.. 

Omwonenden Eindhoven Airport maken zich 
zorgen over hun 'stille nacht'

Omwonenden van Eindhoven Airport 
maken zich zorgen over hun 'stille 
nacht'. Zaterdagavond voor Kerst 
protesteerde een flinke groep om-
wonenden op de Spottershill op de 
kop van de landingsbaan. Zo'n dertig 
mensen zongen uit protest het kerst-
liedje 'stille nacht' op het moment 
dat een vliegtuig overvloog.

Vanaf 2015 zouden er elke avond 
tussen elf en twaalf uur 's avonds 
acht vliegtuigen mogen landen, dat 
staat in het ontwerp Luchthaven-

besluit. Bij overmacht kan er geland 
worden tot 01.00 en mag er wor-
den opgestegen na 23.00. Dit is fors 
hoger dan wat er in het advies van 
Alders een zijn opdrachtgever, de 
minister, stond. 
Om hun acties kracht bij te zetten 
hebben de omwonenden de actie-
groep 'Geen vluchten na elven' op-
gericht. De groep is bereikbaar op 
www.gvne.nl . Daar vindt men toe-
gang tot een petitie die wil dat de re-
guliere bedrijfstijd door de week van 
07.00 uur tot 23.00 uur is en in het 

weekend van 08.00 uur tot 23.00 
uur. De petitie staat nog steeds ter 
ondertekening open. 
De video die van het protest ge-
maakt werd dient ook als een soort 
kerstprotestgroet. "We willen de 
mensen thuis op een grappige ma-
nier een kerstgroet brengen", vertelt 
de initiatiefnemer Wim Scheffers uit 
Best. De video is te zien op http://
www.youtube.com/watch?v=OR_
A6Lmbmb4&feature=youtu.be. Na-
dere inlichtingen bij Wim Scheffers 
(via de site) of Bernard Gerard. 

Samen (op)schakelen in 2014
Open Coffee  ‘t Groene Woud had 
als thema in 2013 samenwerking. Dat 
extra werd benadrukt door een spre-
ker zoals Remmelt Schuuring, grond-
legger van coöperatief gedachte bij 
schoonmaakbedrijven, die in april kort 
en bondig uit de doeken heeft gedaan 
wat de achterliggende gedachte was 
om een coöperatie te starten. 

Duidelijk werd wat de voordelen voor 
ondernemers/zzp-ers zijn om de krach-
ten op een dergelijke manier te bun-
delen. Maar ook een netwerkavond 
door samenwerking tussen Open Cof-
fee ‘t Groene Woud, Coöperatie Het 
groene Woud en Winery & Herbs. 
Tijdens maar ook door contacten ge-
legd tijdens de diverse bijeenkomsten 
bestonden er samenwerkingsvormen. 
Als klap op de vuurpijl is dit het bou-
wen aan een website voor onze Open 
Coffee welke tot stand komt door een 
samenwerking tussen Open Coffee ‘t 
Groene Woud, Laaso Design Sales & 
Marketing (initiatiefnemer), Q Studio, 
Boukje Canaan en Tekst & Teken. Te-
rugkijkende op 2013 zijn we als Open 
Coffee op de resultaten, waaronder 
veel kennisdelen, die er in de groep 
tot stand zijn gekomen. Samenwerken 
heeft echt centraal gestaan en is door 
de meeste bezoekers ook ter harte ge-
nomen. Het jaar 2014 staat al om de 
hoek te kijken. Daar hoort natuurlijk 
ook weer een thema bij. 2014 zal in het 
teken staan van SCHAKELEN. We zul-
len parallellen leggen zoals het elkaar 
“inschakelen” om tot ideeën te komen 
of contacten te leggen, “opschakelen”  
in het benoemen van onze ambities en 
hoe deze te realiseren. Schakelen tus-
sen, door, met en aan elkaar!

Op 8 januari 2014 zullen we opscha-
kelen met een feestelijk onthulling van 
onze website door een speciale onder-
nemer uit St. Michielsgestel. Dan zul-
len de bouwers kort toelichten hoe en 
waarom er voor dit logo, deze tekst en 
foto’s en vorm van de website gekozen 
is. Daarnaast zijn we benieuwd naar de 
ambities die een ieder heeft voor 2014 
en zullen we daar aandacht aan beste-
den met name hoe we elkaar hierbij 
kunnen ondersteunen. Natuurlijk is er 
volop gelegenheid om te netwerken 
maar zal er ook tijd worden ingeruimd 

voor een rondleiding door het bedrijfs-
verzamelgebouw Bank 18/20 waar we 
dus te gast zijn.

Voor wie is Open Coffee?
Open Coffee is voor ondernemende 
mensen. De gemeenschappelijke fac-
tor is dat men graag wil netwerken en 
kennis delen. Een goed initiatief om 
mensen met allerlei achtergronden, 
kennis en ervaringen bijeen te bren-
gen. Open Coffee ’t Groene Woud is 
gericht op de regio Boxtel, Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Sint-Michielsge-
stel. Open Coffee 't Groene Woud is 
het platform waar een ieder kan kennis 
delen, ideeën bespreken, brainstormen 
of samenwerken. Ontspannen netwer-
ken onder het genot van een kopje 
koffie op iedere tweede woensdagoch-
tend van de maand. Toegang is gratis.
Graag tot ziens op woensdag 8 januari 
2014, van 9:00 tot 11:00 uur, te gast in 
bedrijfsverzamelgebouw Bank 18/20 
(Litserstraat 18/20 in Den Dungen). 
De koffie wordt aangeboden door 
Beck Communicatie BV met een trak-
tatie van ChocKing dus de deelname is 
geheel gratis. Aanmelden is niet nood-
zakelijk maar kan via onze social media 
op Linkedin, Facebook en Twitter of 
per mail naar opencoffee.hetgroene-
woud@gmail.com.  Wij wensen u een 
gelukkig, gezond en succesvol 2014 
toe, Marischka Klotz, Carla van Ger-
revink en Rieki ter Beek. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Marisch-
ka Klotz tel. 06-53624631.

Handlezen in Mariahout
Op 15 januari komt Truus Kuijten 
in het buurthuis te Mariahout han-
den lezen. “Wanneer ik iemand een 
hand geef, krijg ik al de eerste in-
druk van de persoon waarvan ik zijn 
hand ga lezen”, legt Truus uit.

“Daarna wordt tijdens het hand-
lezen iedere vinger, nagel, spier en 
lijn van beiden handen door mij  be-
studeerd. Ik kan uit een hand het 
karakter en een stuk verleden zien. 
Ik was als kind al geïnteresseerd in 
handen. Ik vroeg mij af waarom er 

zoveel verschillende handen waren. 
Waarom heeft iemand korte vingers 
en een ander persoon lange vingers? 
Na het zien  van een reportage en 
het lezen van een artikel in een krant 
besloot ik om mij te gaan verdiepen 
in handlezen. Omdat er in die tijd 
geen cursussen bestonden op het 
gebied van handlezen, kocht ik een 
boek over dit onderwerp en ging zelf 
aan de slag. In een periode van vijf-
tien  jaar ontwikkelde ik mijn kennis 
verder door het bezoeken van para-
normale beurzen, en (latere) cursus-

sen en veel oefenen met handlezen.
Mijn eerste handleesavond was voor 
genodigden. Wat ik in een hand lees 
klopt bijna altijd. Nu geef ik con-
sulten, cursussen en avonden voor 
grote groepen. Op 15 januari geef 
ik een handleesavond  in het buurt-
huis, Bernadettestraat 43, te Maria-
hout. Deze avond is van 20.00 tot 
22.00 uur. 

Voor meer informatie 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 
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Dagbladbezorger
St. Oedenrode & Son en Breugel

Het Eindhovens Dagblad is op zoek naar dagbladbezorgers
die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.
• Gratis het Eindhovens Dagblad lezen.
• Vele extra’s.
• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.
Direct aanmelden?
Via internet: www.bezorgers.nl
Telefonisch: 0800-0222710

OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?

Vierde kaartavond Boskantse 
buurten
Meteen na de beste wensen gaan 
we in het nieuwe jaar weer van start 
met de vierde kaartavond van dit 
seizoen. Dit wordt weer georgani-
seerd door de drie buurtverenigin-
gen; Boskant-west, Ritabuurt en 
Beukenbuurt. Het wordt gehouden 
in de Vriendschap, waar we altijd 
weer van harte welkom zijn.

Ook deze avond mag er weer ge-
rikt en gejokerd worden en na de 
eerste ronde verander je weer van 

plaats en speel je de tweede ronde 
met andere mensen. Het spel is dan 
soms net weer iets anders, maar het 
is altijd heel gezellig. Om 20.00 uur 
beginnen we en we vragen een bij-
drage van 1.50. Je hoeft echt niet in 
Boskant te wonen, maar  kom gerust 
eens een kaartje mee leggen. Wie 
weet valt er wel een prijsje bij u aan 
de tafel. Tot donderdag 2 januari om 
20.00 uur bij de Vriendschap. We 
gaan weer kaarten voor een nieuwe 
nummer 1. Tot dan.

Harmonie Nijnsel wenst u een muzikaal 2014

Aankomende zaterdag, 4 januari, 
zal harmonie Nijnsel u een schit-
terend nieuwjaarsconcert brengen. 
Dit mag u niet missen!

Heeft u aankomend weekend nog 
niets op de planning staan, kom dan 
zeker een kijkje nemen bij het nieuw-
jaarsconcert van Harmonie Nijnsel 
in samenwerking met Blaaskapel 
Tiona. Er zal een gedifferentieerd 
programma ten gehore gebracht 
gaan worden waarin u verschillende 
orkesten ziet schitteren.

Het programma van de avond ziet 
er als volgt uit. Het opleidingsorkest 
zal aansluiten bij het harmonie or-
kest. Een spannende gebeurtenis, 
waarbij de leden van de opleiding 
een keer met heel veel muzikan-
ten tegelijk muziek kunnen maken. 
U kunt onder andere genieten van 
solo’s die worden begeleidt door het 
orkest. Denk aan Valse Vanite, solo 
op alt-sax. Maar ook werken zo-
als Disco Lives, waarin de disco tijd 
weer tot leven wordt geroepen, een 
gevarieerd programma dus. Vervol-
gens zal de percussiegroep laten ho-
ren wat voor talenten ze hebben. Na 

een korte pauze zal Blaaskapel Tiona 
laten horen wat voor muzikaliteit zij 
in zich hebben. Een optreden zoals u 
gewend bent! 

Nu niet alleen tijdens de afterparty 
kunt u genieten van een heerlijk 
drankje, maar ook tijdens het con-
cert kunt u wat bestellen. Komt het 
zien! Zaterdag 4 januari 2014 in 
zalencentrum de Beckart te Nijnsel. 
Kaarten kosten €5,00 euro inclusief 
een consumptie en zijn te koop bij 
de kassa. Aanvang concert: 20.15 
uur. Tot zaterdag!

Action opent 400ste winkel
De succesvolle Nederlandse non-
food discount retailer Action opent 
donderdag 12 december haar 400ste 
winkel. Deze mijlpaal is bereikt met 
de opening van 4 winkels in 1 week 
in 4 verschillende landen.

Ronald van der Mark, CEO van 
Action: “2013 is een bijzonder jaar 
voor ons. Zo vierden wij in septem-
ber ons 20-jarig bestaan, zijn we re-
cent door de Belgische consument 
uitgeroepen tot Beste Winkelketen 
van 2013 in de categorie Warenhuis 
& Huishouden en sluiten we het jaar 
nu feestelijk af met de opening van 
onze 400ste winkel. Het verheugt 
ons dat de consumenten in de lan-
den waar Action is gevestigd, Action 
zo waarderen. Door onze versnelde 

internati-onale groei zullen steeds 
meer klanten verrassend en voorde-
lig bij ons kunnen winkelen.”
Door de opening van de vier winkels 
in Gennep in Nederland, Gosselies in 
België, Münster-Roxel in Duitsland 
en Al-lonne in Frankrijk, heeft Action 
nu 401 winkels in 4 landen. In 2013 
opende Action al 80 winkels. Voor 
het eind van 2013 verwacht Action 
nog een aantal winkels in binnen- en 
buitenland te openen. Dit betekent 
een versnelling van de groei ten op-
zichte van 2012 waarin 52 winkels 
zijn geopend. Action is voornemens 
in 2014 haar groei verder te versnel-
len, met name in Duitsland en Frank-
rijk. Deze groei levert een sterke bij-
drage aan de omzetontwikkeling en 
werkgelegenheid.

advertorial

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Opening de Loop’r
In januari werd de Loop’r geopend in Olland. Een zogenaamd Multi-
Functionele Accommodatie. Veel verenigingen, maar ook basisschool 
de Sprongh vinden er onderdak. 

Lid in de Orde 
van Oranje Nassau
Deze twee Rooienaren kregen buiten de Lintjesregen om een hoge onderscheiding van 
het Koningshuis. Zowel Ed Steenbakkers als Wim van Meijl werden benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Flinke impuls voor landschap en 
economie 
Misschien wel het belangrijkste nieuws van het jaar kwam in juni 
naar buiten. De provincie Noord-Brabant koos vier projecten voor 
de eerste miljoenen investeringsronde voor de Landschappen van 
Allure. Sint-Oedenrode is daarin ruim vertegenwoordigd en krijgt 
een flinke impuls op landschaps- en economisch gebied.

Koen van der Wijst pakt zilver op 
WK BMX in Nieuw-Zeeland
De Rooise fietscrosser Koen van der Wijst zorgde op het WK BMX in 
Nieuw-Zeeland voor een enorme prestatie door zilver te pakken in de 
categorie jongens 15-jarigen

Eerste Rooise 
Rooiendag
Sint-Oedenrode is een nieuw eve-
nement rijker. En wat voor één! 
Op het terrein van Miss Hyacinth 
werd de Rooise Rooiendag ge-
houden. De opkomst was enorm. 
Alleen ‘echte Rooise’, sommige 
met partner, kwamen op de bij-
zondere dag af.

Senioren genieten van
Nationale Ouderendag
Voor de ouderen onder ons was er een speciale dag georganiseerd in 
oktober van dit jaar. Weken van tevoren konden senioren hun wensen 
inleveren. Deze werden bijna allemaal vervuld. Van een boottocht over 
de Maas, tot een helikoptervlucht. Het evenement was zeer geslaagd.

Boogschutters halen 
zilver op WK outdoor
Rooienaar Rick van den Oever en schutter 
Sjef van den Berg van handboogvereniging 
leverden in oktober een topprestatie door zil-
ver te pakken op het WK outdoor. Dat deden 
ze in een team met Rick van de Ven. 

Steunpilaren VVD 
stoppen
Wethouder René Dekkers en fractievoorzitter 
Freek Glorius vertrekken ná de verkiezingen in 
maart 2014 uit de politiek. Dit nieuws maakten de 
twee eind oktober bekend. Een harde klap voor de 
VVD, want Glorius en Dekker zijn dé steunpilaren.

Een terugblik.... Jaaroverzicht 2013
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In februari durfde de Rooise raad zich voor het eerst uit te 
spreken over een eventuele fusie. Toen maakte het duide-
lijk dat het de voorkeur had voor Veghel en Schijndel. In-
middels is officieel gekozen om het fusietraject met deze 
twee gemeente in te gaan. Er is een heus stappenplan 
opgesteld. De eerste geruchten over de nieuwe gemeen-
tenaam doen al de ronde.

JA NEESint-
Oedenrode

Veghel

SchijndelBoxtel? fus ie?
CDA uit coalitie
Het CDA stapte begin april uit de 
coalitie met VVD en Hart voor 
Rooi. Dit gebeurde direct na de 
gemeenteraadsvergadering. De 
gang van zaken rond het accom-
modatiebeleid was voor de par-
tij de druppel die de emmer liet 
overlopen. Een week later be-
sloot CDA-wethouder Cees van 
Rossum om zijn fractie te verla-
ten na onenigheid.

Lintjesregen
Deze zes mensen werden dit jaar gehuldigd tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Het 
was de laatste keer dat Rooienaren een lintje kregen van Koningin Beatrix. Vanaf 
komend jaar deelt Koning Willem Alexander ze uit.

Eindelijk promotie Ollandia
Een orkaan van vreugde trok in juni over sportpark Ekkerzicht. Na vier keer promotie uit handen 
te hebben gegeven, dwong het vaandelteam van voetbalvereniging Ollandia in een te elfder ure 
ingelaste wedstrijd alsnog een plek in de vierde klasse af. Ollandia versloeg RKESV.

Martinushuis 
verkocht aan 
eigenaar 
Rooise apotheken
Het Martinushuis aan de Markt 
in Sint-Oedenrode is verkocht. 
Dat nieuws stond enkele weken 
geleden op de voorpagina. De 
koper is de heer J.C. ten Ham, 
eigenaar van de Markt Apo-
theek en Apotheek Dommel-
rode in Sint-Oedenrode. De 
nieuwe eigenaar wil deze beide 
apotheken samenvoegen in het 
Martinushuis. Inmiddels zijn 
er al plannen bekend gemaakt 
voor een eventuele passage.

Grote  producties: 
Roemrijk Rooi 
Revue en PerMissie
Dit jaar werd het Rooise volk ver-
wend met twee grote professionele 
producties. Theaterkoor Rooi gooide hoge ogen met het stuk PerMissie. 
De stichting Roemrijk Rooi kwam na een CD en een boek met een kers 
op de taart. Het presenteerde de Roemrijk Rooi Revue. Een feest der 
herkenning.

Bisschop Hurkmans brengt 
bezoek in teken Heilige Odajaar
Op zondag 17 november was in de H. Martinuskerk de feestelijke 
eucharistieviering van het 13e eeuwfeest van de heilige Oda. Het 
werd een bijzondere dienst, want de bisschop zelf, Mgr. Hurmans, 
was naar Rooi gekomen om deze tv-mis als hoofdcelebrant voor te 
gaan. Het was een bijzonder jaar voor de Parochie Heilige Oda en 
daarmee voor heel Sint-Oedenrode. Het jaar stond in het teken van 
veel festiviteiten rondom het 13e eeuwfeest van de Heilige. Zelfs de 
basisschooljeugd kreeg een speciaal lespakket.

Marinus van den 
Berk 107 jaar
In Sint-Oedenrode woont de 
oudste Nederlandse man van 
ons land. Eind november vierde 
Marinus van den Berk zijn 107e 
verjaardag.

Rooise ondernemers halen 
landelijke pers met Nixpress
Rick van Heeswijk en Mark Foolen uit Sint-Oedenrode haalden met 
hun bedrijf Nixpress enkele weken terug de landelijke en Belgische 
pers. Ze hebben het idee om busreizen naar België te organiseren 
voor jeugd van zestien jaar en ouder. Vanaf 1 januari mogen kin-
deren onder de achttien geen alcohol meer.  

Henk van de Moosdijk

Jos Hamelink

Ties Aarts Theo Schevers

Riny van der Kallen - Goos

Betty Bekkers - Goossens
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 29 DECEMBER
T/M ZATERDAG 4 JANUARI

2 JANUARI 
ZIJN ONZE WINKELS 

GESLOTEN TOT 13.00 U 

I.V.M. BALANSEN

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

ACTION 
WENST U EEN 

VOORSPOEDIG, 
GEZOND EN 
VOORDELIG 

2014!

WASHCAT
VOCHTVANGER
450 gram

BLINQ MICROVEZEL
VLOERSYSTEEM
met telescopische steel
incl. dweildoek

DOVE
HANDZEEP
diverse geuren
250 ml

DECO HOUTEN
LETTERBAK
incl. ophangkoord 
en knijpers
wit of grijs
48x38x8 cm

BUSINESS
ORDNER
Europese topkwaliteit
smal of breed

WEIGHT WATCHERS
VERANTWOORDE SNACKS
chilli peper, tortilla nacho cheese
of cheese puffs
5 portie zakjes

DAMES
BOLERO
diverse uni kleuren
maten S-XXL

POSH 
HONDENKUSSEN
diverse kleuren
anti-slip
60x80 cm
5 cm hoog

EUROPESE KWALITEIT
STRIJKPLANK
4 verschillende dessins
10 standen
110x32 cm

JERSEY STRETCH
HOESLAKEN
wit of off-white
90x200 cm

DAMES
VEST
uni kleuren, 
print of streep

STOPCONTACT
LAMP
van RVS en 
matglas
ingebouwde 
dimmer
warm wit licht
energiezuinig

DAMES
TOP
diverse kleuren 
en modellen
maten S-XXL

2.79

3.49

1.09

1.79

5.95

0.89

0.992.99

7.29

10.95

2.39

5.95

3.99

5.99

THERMO
ONDERGOED
t-shirt of broek
zwart of wit
maten S-XXL

COMPLETE SET

XL UITVOERING!

NIEUW!

NAVUL
VERPAKKING
450 gram

0.55
3-PACK
3x450 gram

1.49

OFFICE ESSENTIALS
BALPENNEN

0.99

SOAPY
HANDZEEP
300 ml

0.95

60x120 cm 1.49
90x220 cm 2.49
140x200 cm 3.49
180x200 cm 3.99
180x220 cm 4.49

MICROVEZEL 
VLOERDOEK
42x8.5 cm

1.49

SET/30

Elders
6.95
8.95

Elders
5.99
7.95

Elders
9.95
12.95

Elders
2.49
2.95

Elders
12.95
16.95

Elders
11.95
17.95

Elders
7.95
9.95

Elders
9.95
14.95

Elders
19.95
29.95

Elders
7.95
9.95
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

11 en 12 januari afscheidsconcerten Muziekgroep Antonio

Zonder Wim Foolen verstomt het gitaargeluid

Het is al twee jaar geleden dat 
Wim Foolen besloot om te stop-
pen met Muziekgroep Antonio. Na 
twee afscheidsconcerten komend 
weekend stopt de vereniging met 
bestaan. Het doet Wim, de vader 
en hoeder van de club, nog steeds 
erg pijn. Zijn gezicht staat zo strak 
als zijn snaren, als hij er over ver-
telt. Uit zijn klankkast komen lage 
en treurige geluiden. Wim treurt 
dat er een einde komt aan een tijd-
perk. Er staat geen vervanger voor 
hem klaar. Toch klinkt ook blijd-
schap in zijn stem. De Nijnselnaar 
heeft veel mooie herinneringen 
aan Antonio.

Wim is Antonio. Misschien is dat 
het probleem. Twee jaar geleden 
werd een enquête gehouden on-
der de leden. Maar twee zouden 
er door gaan als Wim zijn gitaar in 
de wilgen zou hangen. Dat ze soli-
dair zijn met Wim, vindt hij een eer. 
Toch had hij het liefst dat er iemand 
op was gestaan die het stokje over 
kon nemen. 

Les aan huis
“Er zijn er echt wel bij die het kun-
nen”, verzekert Wim. “Maar te-
genwoordig willen mensen zich 
niet meer binden. De tijden zijn 
veranderd.” Daar heeft Wim gelijk 
in. Gitaarclub Antonio was in de 
beginjaren één van de eerste ver-
enigingen in het dorp. De leden 
meldden zich in bosjes. Nu zijn er 
nog 25 mensen lid, maar eind ja-
ren zeventig waren dat er meer dan 
85. De vereniging werd opgericht 
toen er elf mensen aangesloten wa-
ren. Elf vrienden met een gitaar als 
bindmiddel. Wim: “Ik heb eigenlijk 
nooit gitaarles gehad. Wel kreeg ik 
mandoline les van Harrie van Esch. 
Ik was toen een jaar of negentien. 
Thuis speelde ik gitaar. Op een ge-
geven moment kwam er een meisje 
aan de deur die les wilde. Dat heb 

ik op me genomen. Niet veel later 
nam ze een vriendinnetje mee. Dat 
was Koos, mijn huidige vrouw. Het 
groepje groeide en uiteindelijk oe-
fenden we twee tot drie avonden 
per week bij mij thuis.” De moeder 
van Wim vond dat er maar eens 
een vereniging moest komen toen 
ze voortaan met elven op de bank 
zaten. Ze kwam ook met een pas-
sende naam op de proppen. Bijna 
werd het de Foolentino’s, maar 
moeder bedacht de naam Antonio. 
Het klinkt Spaans en bovendien re-
fereerde het naar de beschermheili-
ge van Nijnsel, de Heilige Antonius.

ALS WIM DE GITAREN 
GING STEMMEN VAN 
ZIJN CLUBGENOTEN, 
KEKEN DE MENSEN 

HUN OGEN UIT. DAN 
STOND ER EEN LANG 

LINT TE WACHTEN 
OM DE  GITAAR 

DOOR HET 
OPPERHOOFD TE 
LATEN BEWERKEN.

Beatles
Het eerste optreden was met de 
club van elf. VV Nijnsel had des-
tijds niet alleen voetballers “onder 
contract”, de club herbergde ook 
een eigen toneelclubje. Dat nodig-
de Wim en zijn team uit om in de 
pauze van een stuk te komen spe-
len. Zo klonken de eerste opzwe-
pende gitaarklanken uit de oude 
Beckart. Het dorp was direct razend 
enthousiast. Het ene lid na het an-
dere meldde zich aan. Natuurlijk 
ook aangemoedigd door het grote 
succes van de Beatles destijds. Gi-

taarspelen werd in. Je kon het zeker 
niet overal beoefenen. In Nijnsel 
wel, dankzij Wim Foolen. 

Honderden optredens
De regio werd langzaam veroverd. 
Wat begon met een paar optredens 
in het eigen dorp, kreeg een regio-
naal staartje. Wim en zijn pupillen 
streken neer in tientallen dorpen 
om daar hun kunsten te vertonen. 
De Nijnselse ‘koning van de gitaar’ 
werd gevraagd om ook andere 
clubs op te richten. Dat deed hij 
maar al te graag. Hij gaf ook op 
andere locaties les. Dag en nacht 
was Wim met de gitaar bezig. Gi-
taarclub Antonio ging natuurlijk al-
tijd voor. Met zijn vrienden trad hij 
immers het liefste op. “We hebben 
veel hoogtepunten meegemaakt”, 
trekt Wim een blik open. “De laat-
ste twintig jaar zijn we in Eindhoven 
bekender dan hier. Daar hebben 

we zowat in alle bejaardentehuizen 
gespeeld. Bijna iedere week wel er-
gens. Daarvoor speelden we zo nu 
en dan tijdens concoursen. Acht 
keer deden we mee, van Boskoop 
tot Amsterdam en Hillegom Zeven 
keer pakten we een eerste prijs. 
Dat is niet slecht he?” Gitaarclub 
Antonio kwam dan wel eens met 
zeventig á tachtig man binnenval-
len. Het paste niet eens altijd op het 
podium. Als Wim de gitaren ging 
stemmen van zijn clubgenoten, ke-
ken de mensen hun ogen uit. Dan 
stond er een lang lint te wachten 
om de gitaar door het opperhoofd 
te laten bewerken.

Twee jaar geleden al werd binnen 
de club besloten om te stoppen in 
2014. “Dat moest wel. Als we dat 
zo niet hadden gedaan, dan was de 
vereniging langzaam afgebrokkeld. 
Dat was veel pijnlijker geweest. 
Nu hebben we in ieder geval nog 
een paar mooie optredens kun-
nen geven. Zoals laatst in de kerk 
van Nijnsel. Die zat echt bomvol.” 
Wim beleefde dat met een dubbel 
gevoel. Aan de ene kant blij dat 
zoveel mensen het nog de moeite 
waard vinden. Aan de andere kant 
teleurgesteld dat zijn levenswerk 
moet stoppen omdat er geen op-

volging is. Maar je moet eerlijk zijn. 
Hoe lang Wim ook zou zoeken, 
waarschijnlijk zou die opvolging 
nooit gevonden worden. Wim is de 
ziel van gitaarclub Antonio en als je 
de ziel weghaalt, verstomt het gi-
taargeluid.

11 en 12 januari afscheidsweekend 
Muziekgroep Antonio in de Beckart
Zaterdag 11/1: Hawaii, country en 
oude nummers + Antonio Combo, 
aanvang 20.00 uur.
Zondag 12/1: Afscheidsconcert, 
aanvang 14.00 uur. 
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Nieuwjaar is goede voornemens en dus stoppen met roken. Ik ben er 
gelukkig al 12 jaar vanaf en ik zeg u, ik was een kettingroker van het 
zuiverste water. Ik denk dat ik ongeveer op mijn veertiende begon en dat 
werd in die tijd oogluikend toegestaan. Bijna de hele wereld rookte en het 
was sigaretten vóór en na; mijn vader had in de hal een afsluitbaar houten 
kastje waarin de sloffen Players, Cross, Stuyvesant en Caballero werden 
bewaard. Hij was grootafnemer bij de kapper, die naast zijn “conversatie- 
en knippraktijk” ook nog een flink assortiment rookwaren verkocht. Ze 
namen daar de telefoon op met “Herensalon van H.” waardoor je als bui-
tenstaander de indruk kon krijgen een escortbureau voor gigolo’s aan de 
lijn te hebben.  Maar goed, het was er altijd druk en de verkoop van tabak 
was toen nog lucratief. Mijn vader had altijd pakjes sigaretten en sigaren 
bij zich in de auto voor diverse hand- en spandiensten, dat was toen zeer 
gangbaar. Als er ergens een verjaardagsfeestje was stonden de diverse 
merken keurig overeind in wijnglazen op tafel, voor elk wat wils. En er 
werd gerookt, dat zeg ik u! Op mijn vaders verjaardag was het de hele 
dag een komen en gaan van familie, vrienden, raadsleden en personeel. 
Als ik dan uit school thuiskwam zag het er letterlijk blauw van de rook, 
het sloeg meteen op je ogen, en ergens in die mist ontwaarde je het ge-
zelschap van heren op leeftijd, stevige borrels tot zich nemend. Natuurlijk 
was er mijn oom J., die altijd strenge instructies gaf hoe hij zijn Black Label 
whisky wilde hebben, ondertussen constant zenuwachtig de as van zijn 
Players aftippend, die hij als het ware de een met de ander aanstookte. Hij 
dweepte overigens met z’n Black Label, maar bij een vriend van me had-
den ze gewoon Old Smuggler of zoiets in een lege fles voor ‘m gekieperd 
en dan zat hij, zichtbaar genietend het glas te heffen en sprak: “Er gaat 
toch niets boven die Black Label”. Mijn vriend deed het bijna in z’n broek. 
Toen wij in onze boekwinkel de sigarenhandel van de kapper hadden 
overgenomen, moest mijn vrouw het “tabaksdiploma” behalen, omdat 
je het anders niet mocht verkopen. Met die handel kregen we dus ook 
nieuwe klanten over de vloer, ’n zeer divers publiek. Mannen met graf-
stemmen die ’n slof zware shag per week er doorheen paften. Ook wa-
ren er nog veel pijprokers en verkochten we  pijpen van Big Ben, en al 
die klanten hadden hun eigen pijptabak, naturel of gekarameliseerd. ’n 
Vriend van mij rookte The Sobranie Balkan Mixture, waarin latakia tabak 
was vermeng (boven geitenmest gerookte bladeren). Als hij in ’n café de 
hens in z’n pijp stak, stond binnen de kortste keren de kiet op z’n kop van 
de verontwaardiging. Hijzelf vond ’t heerlijk.
Ook verkochten wij losse sigaren, die we met duizend tegelijk inkochten. 
De oude Van D. kwam dan met een lege kist, ging voor de toonbank  
staan en zei slechts: “Vijtig losse segaore!” waarna mijn vrouw er vijftig 
in dat kistje propte. Ook verkochten we miskleur en uitschieters, die door 
Piet S. steevast “uitsmijters” werden genoemd. En Jampie van O. moest 
perse Willem II Fanfare hebben en géén Harmonie, want dat was vloeken 
in de kerk. Daarover gaat trouwens het volgende mopje, dat u misschien 
wel kent: een collectant belt aan bij een huis en boven steekt een man zijn 
kop uit het raam. “Wat is er?” vraagt deze. De man beneden roept: “ik 
kom collecteren voor de fanfaore”. “Ja maar ik rook geen sigaore”, komt 
het antwoord van boven. Nogmaals zegt de collectant: Nee, nee, ik kom 
collecteren voor de fanfaore….”. “Zoals ik daarnet zei, ik rook geen siga-
ore!”. Boos loopt de man beneden weg en roept nog over z’n schouder: 
“Val toch dood mi oew sigaore!” en uit het raam klinkt zachtjes: “en gij 
mi oew fanfaore…..”

Gegratineerde kreeft met bearnaise (4 pers.) Correcte versie
De versie van vorige week bevatte wat kleine onvolkomenheden, van-
daar.

2 hele levende kreeften a 500 gram, wortel-ui-prei-selderie (wups)
2 eidooiers, 2 eetl. dragonazijn, 3 glazen droge witte wijn
1 sjalot, 1 blaadje laurier, bosje verse dragon, 150 gram roomboter
Breng een pan met ruim kokend water en de “wups” met 2 glazen wijn 
aan de kook. Gooi er ’n flinke schep zout bij. Dood de kreeften door met 
een scherp koksmes hun koppen te klieven. Doe ze in het ziedende water 
en zorg dat ze onder blijven. Leg ze na 5 minuten in ijskoud water, zodat 
ze niet doorgaren. Maak de bearnaise: kook de azijn en 1 glas witte wijn 
met de fijngesnipperde sjalot en het laurierblaadje in tot je 2 eetlepels 
vocht over hebt en zeef dit. Klop dit bij de eidooiers op een klein vuurtje 
tot sabayon. Klop er dan de boter beetje bij beetje door, tot de zaak lob-
big en warm is. Doe er de fijngesneden dragonblaadjes bij. Proef af met 
zout. Zet de ovengrill aan. Snijd de kreeften over de lengte doormidden, 
haal de buikholte leeg en leg hierin het vlees uit de scharen. Leg ze nog 
’n halve minuut in de hete bouillon. Schep op de vleeszijde wat bearnaise 
en plaats kort onder de grill tot de saus licht begint te kleuren. Serveer 
met wat verse zeekraal en fijne tagliatelle. Geef er de rest van de saus bij.

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

Roken

Dec t/m maart 
10% korting 

onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers

Caravans - Campers - Aanhangwagens - Paardentrailers

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

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Sylvesterconcert Nos Jungit Apollo aftrap naar 
jubileumjaar

Het jubileumjaar is begonnen voor 
Nos Jungit Apollo. Heel 2014 viert 
de oudste vereniging van Sint-
Oedenrode dat het 150 jaar geleden 
is dat het werd opgericht. Afgelo-
pen zondag was de aftrap voor het 
feestjaar met het traditionele 
Sylvesterconcert in de Beurs.

In de muzikale reis, die begon in 
1864, namen het groot- en het op-
leidingsorkest de bezoekers van het 
Sylvesterconcert mee naar nu. Alle 
hoogtepunten uit het bruisende le-
ven van het fanfare-orkest passeer-
den de revue. Natuurlijk speelde het 
orkest bij die hoogtepunten ook de 
muziek uit diezelfde periode. Zelfs de 
speaker die de muziek aankondigde 
was in stijl. Johannes van Hombergh, 
een van de oprichters van NJA sprak 
in een filmpje het publiek toe en 
kondigde de muziek aan. Ook was 

er een speciaal gastoptreden van 
Gijs van Aarle met zijn zoon Pieter. 
Deze twee zangers brachten een 
afscheidsgroet, een nummer dat al 
eens eerde in het verleden van NJA 
een rol speelde.

Bij alle hoogtepunten
Natuurlijk vierde een bijna 150-jarig 
orkest verschillende jubilea. Maar er 
waren ook nog het 70-jarige huwe-
lijk van Bertje en Leentje van Schijn-
del en het 50-jarige bestaan van 
Kamp-Oda in 1955. Ook bij deze 
feesten was Nos Jungit Apollo na-
drukkelijk aanwezig. Voor het halve-
eeuwfeest van Kamp-Oda schreef 
NJA zelfs een eigen compositie. Dit 
stuk kwam afgelopen zondag speci-
aal na 58 jaar weer uit de motten-
ballen.

Nieuwe uniformen en een nieuw 
logo
Na de pauze kwam NJA meer in het 
heden terecht. Dat deed het niet 
alleen met de muziek die werd ge-
speeld. Maar tijdens de pauze had-
den de orkestleden ook allemaal het 
nieuwe uniform aan. Want bij een 
feest hoort een cadeau moeten de 
vrienden van Nos Jungit Apollo heb-
ben gedacht. Ook is er een nieuw en 
sprankelend logo voor het 150 jaar 
jonge Rooise fanfarekorps.

Net als in de eerst honderd jaar van 
het bestaan kende NJA ook in het 
jonge verleden speciale momenten. 
Een daarvan was in 1981 het beha-
len van de tweede plaats op het We-
reld Muziek Concours in Kerkrade. 
Met een verschil van slechts twee 
punten ging de wereldtitel aan het 
Rooise fanfare-orkest voorbij. 

Speciale folder
Het komende jaar staat voor NJA he-
lemaal in het teken van het 150-ja-
rige jubileum. Daarvoor zijn er ver-
schillende concerten en feesten, Dat 
begint al op 8 januari aanstaande  in 
Odendael en op 6 april 2014 gaat 
NJA naar Olland. Onder het motto 
NJA goes Latin is er dan een con-
cert in de Loop'r. In juni  is er een 
jubileumweekend en op 8 en 9 no-
vember is er een jubileumconcert in 
sporthal De Streepen. Op alle Rooise 
adressen zal in de tweede week van 
januari een folder worden bezorgd, 
zodat niemand ook maar iets hoeft 
te missen.
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Luisteren!
Wie bij Jacqueline van de Leest in 
Nijnsel binnenkomt, wordt eerst 
hartelijk begroet door Bikkel, een 
puppy ter grootte van een kalf. Jac-
queline glundert als ze de reactie 
van haar gasten ziet. Daar zit ze dan, 
in haar rolstoel, een intelligente en 
strijdbare vrouw met een ziekte die 
je je ergste vijand niet gunt. Jacque-
line heeft ADCA, een erfelijke aan-
doening waarbij de kleine hersenen 
verschrompelen en daardoor allerlei 
problemen veroorzaken in haar li-
chamelijk functioneren. (zie kader 
voor meer informatie) Maar ze wei-
gert om zich invalide en afhankelijk 
te gedragen. “Misschien accepteren 
mensen je dan eerder, maar altijd 
'ja en amen' zeggen, dat hou ik nog 
geen vijf minuten vol.” 

door: Mia van Boxtel

Je kunt er heel oud mee worden, met 
ADCA. “Mijn moeder is 86,” zegt 
Jacqueline, “maar of je op deze ma-
nier zo oud wilt worden is de vraag.” 
ADCA is pas sinds een jaar of tien 
bekend. Vóór die tijd wist niemand 
dat de 'dronkemansloop' van AC-
DA-patiënten een gevolg is van deze 
aandoening. De kleine hersenen re-
gelen spierbewegingen en vooral de 
fijne motoriek. Verlies van die functie 
heeft invloed op de spraak, op het 
zien, op het lopen, op het gebruik 
van armen en handen, eigenlijk op 
alles behalve je verstand. Je tong niet 
om de woorden heen kunnen krijgen, 
dubbel zien en duizeligheid, moeite 
met slikken, knoeien met eten, het 
voelt voor de patiënt zelf ook als een 
soort dronkenschap, maar dan zon-
der de lol van het drinken.

Jacqueline groeide op met een moe-
der die altijd werd  uitgelachen, om-
dat niemand snapte wat er  aan de 
hand was. En eigenlijk is dat nog niet 
echt veranderd. Door het gebrek aan 
coördinatie en het trillen van haar 
handen kan Jacqueline weinig zelf. 
Haar favoriete handwerken heeft 
ze één voor één op moeten geven. 
Haken met een grote naald en dik 
garen ging tot voor kort nog en ze 
produceerde mooie tassen. Maar 
ook dat is helaas voorbij. Alles moet 
gevraagd worden, maar op het eer-
ste gezicht zie je niet dat er iets aan 
de hand is. “Zit je op een terrasje, 
dan moet je je man vragen om je 
even een bodempje in te schenken. 
De mensen kijken je echt aan of je 
gek bent.” De neuroloog stelde op 
een gegeven moment voor om maar 
een groot verband om haar been te 
doen, dan zouden mensen misschien 
willen geloven dat er echt iets aan 
de hand is. Bezoek zet zelf koffie in 
huize Van de Leest, tenminste als 
Jacqueline alleen thuis is. Sommige 
mensen willen dat per se niet en die 
blijven weg. Dat onbegrip van men-
sen, dat al te snel klaarstaan met een 
oordeel of gewoon maar wegblij-
ven, daar kan Jacqueline niet goed 
tegen. “Als je in een rolstoel zit, pra-
ten mensen ook vaak over je hoofd 

heen, alsof je er zelf niet bij bent,” is 
haar ervaring. 

Jacqueline is boos omdat andere ziek-
tes vaak zoveel aandacht krijgen, ter-
wijl er bijna niets te zien of te horen is 
dat het onbegrip over haar ziekte wat 
weg zou kunnen nemen. Maar ze is 
vooral kwaad omdat ze elk beetje 
hulp en begrip moet bevechten. Het 
begint met toegankelijkheid. Dingen 
als te hoge stoepranden bij een in-
validenparkeerplaats, obstakels op 
de stoep, dichtgebouwde winkels, 
de praktisch onneembare helling tus-
sen de Emté en de Zeeman en zo kan 
ze nog wel even doorgaan. “Als je 
overal gewoon heen kunt lopen, sta 
je daar niet zo bij stil,” meent Jac-
queline, “maar als je in een rolstoel 
zit, ga je die leuke kinderkopjes of 
die verkeerd geplaatste bladcontai-
ner vervloeken.” En dan belt ze maar 
weer eens naar de gemeente om te 
vragen of het niet anders geregeld 
kan worden. Maar... wie neemt een 
vrouw die niet goed kan praten seri-
eus? Zelfs als ze heeft uitgelegd dat 
haar manier van praten het gevolg is 
van haar ziekte, overkomt het haar 
nog dat de ambtenaar aan de andere 
kant van de lijn gewoon ophangt. 
“Ik zou ze daar in het gemeente-
huis en in Den Haag wel eens een 
maand in een rolstoel willen zetten. 
Dag en nacht afhankelijk zijn van an-
dere mensen voor de meest normale 
menselijke dingen als koffie drinken 
of naar de wc gaan. Dan zouden ze 
misschien met wat meer respect de 
zaken regelen voor zieken en gehan-
dicapten.”

Wat heeft Jacqueline nodig voor een 
gelukkig 2014? Op de eerste plaats 
een goede verzorging. Douchen is 
bijvoorbeeld een kwelling als het 
gebeurt door iemand die er geen 
verstand van heeft of die het onge-
duldig afraffelt omdat de volgende 
patiënt al ligt te wachten. Wat dat 
betreft is Jacqueline heel tevreden 
over de mensen van Alertzorg, die 
echt de tijd nemen voor haar ver-
zorging. Ze is echter bang dat door 
de bezuinigingen zorg van haar zal 
worden afgepakt. Dat zou ook be-
tekenen dat ze veel minder mensen 
ziet en haar dagen veel meer in een-
zaamheid zal moeten slijten. Dat is 
haar grootste angst. Verder zou Jac-
queline heel graag willen dat er in 
2014 serieus werk gemaakt wordt 

van toegankelijkheid van de open-
bare ruimte en ze is bereid om de 
obstakels die zij letterlijk op haar pad 
vindt mee in kaart te brengen, zo-
dat ze opgeruimd kunnen worden. 
Maar haar allergrootste wens is dat 
er naar haar geluisterd wordt, dat zij 
met respect behandeld wordt. Is dat 
teveel gevraagd?

Boosheid en verdriet strijden om 
voorrang bij de strijdbare maar ook 
zo kwetsbare Jacqueline. Toch weet 
ze haar verhaal met de nodige hu-
mor en zelfspot te brengen en tij-
dens het gesprek klinkt er dan ook 
regelmatig een gulle lach. Jacqueline 
gaat door met haar strijd en haar le-
ven. Haar hoop op begrip en respect 
is nog lang niet vervlogen. 

Familie Van der Leest, 
de allerbeste wensen voor 2014.

ADCA
ADCA (Autosomaal Dominant-
erfelijke Cerebellaire Ataxie) is 
een erfelijke ziekte waar in Ne-
derland waarschijnlijk meer dan 
2.000 patiënten aan lijden. Door 
abnormale afbraak van eiwit gaan 
zenuwcellen in de kleine hersenen 
dood. Daardoor verschrompelen 
de kleine hersenen en neemt het 
volume met zo'n 30 tot 40% af. 
Het precieze mechanisme is nog 
niet bekend, dus is het ontwik-
kelen van medicijnen op dit mo-
ment niet mogelijk. Het enige dat 
gedaan kan worden is met fysio-
therapie, logopedie en een goede 
lichamelijke verzorging het leven 
van patiënten draaglijk maken.
De aandoening uit zich vooral in 
coördinatieproblemen, die het 
meest zichtbaar zijn in armen en 
benen. Opvallend is ook de slech-
te spraak van patiënten. Minder 
zichtbare problemen zijn bijvoor-
beeld moeilijk slikken, dubbel zien 
en duizeligheid. Het ziekteproces 
begint meestal na het twintigste 
levensjaar en je kunt met deze 
aandoening oud worden. Als pa-
tiënten jong overlijden is dit vaak 
ten gevolge van complicaties, zo-
als een longontsteking die door 
slikproblemen ontstaat. Inmiddels 
zijn van ADCA twintig verschillen-
de vormen bekend, die erg op el-
kaar lijken, maar met een verschil-
lende genetische achtergrond. 
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Tentoonstelling Tineke Teunis-van 
der Plas
Van 5 januari tot 23 februari 2014 
vindt er een tentoonstelling plaats 
in Cultureel Centrum Mariëndael, 
Laan van Henkenshage 2 te Sint-
Oedenrode, van Tineke Teunis-van 
der Plas.

Vele jaren heeft Tineke lesgegeven 
in textiele werkvormen en hand-
vaardigheid.  Haar oude liefde voor 
het tekenen heeft ze 12 jaar geleden 
weer opgepakt. Ze volgde lessen 
en maakte zich de techniek eigen 

van het mengen van verven waar-
mee kunstenaars in de  17de eeuw 
schilderden. Ze heeft een duidelijke 
voorkeur voor realistisch schilderen 
in al zijn verscheidenheid. Olieverf 
biedt haar de beste mogelijkheid 
met gevoel en passie haar stillevens 
te verbeelden. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd door het Roois 
Kultuur Kontakt De opening van 
deze tentoonstelling vindt plaats op 
zondag 5 januari 2014 om 15.00 
uur. U bent van harte welkom.

Nieuwjaarsconcert 
CV ’t Skrothupke

Op 1 januari as houdt 
CV ’t Skrothupke weer zijn traditi-
onele Nieuwjaarsconcert. Elk jaar 
studeert onze kapelmeester Jan vd 
Heijden met veel geduld weer een 
gepast repertoire met de Skrotkapel 
in voor dit speciale concert.

Wat is er mooier om het jaar met 
vrienden en bekenden te beginnen, 
onder ’t genot van een drankje en 

een lekker stukske muziek? Een uit-
gelezen moment om elkaar de hand 
te schudden en samen te toosten op 
het nieuwe jaar. Dit concert vindt 
plaats in Café Oud Rooy en begint 
om 17.00 uur. Kom op tijd want vol is 
vol. Bestuur en leden wensen U vanaf 
deze plaats vast een prettige jaarwis-
seling en een voorspoedig 2014. 

Tot Nieuwjaarsdag.

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE 

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 

OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK

MooiRooikrantDe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE 

  

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

MooiRooikrant De



Dinsdag 31 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe34 WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

2014
Voor iedereen de beste wensen en een gelukkig en gezond 2014! Het is weer een nieuw 
jaar, een jaar vol verassingen (hopelijk). Ook brengen de eerste dagen van 2014 tal van 
nieuwe voornemens met zich mee, om die vervolgens te kunnen gaan verprutsen. Zelf 
ben ik niet zo van de goede voornemens, maar ik denk dat menig Nederland toch een 
aantal voornemens heeft bedacht om het nieuwe jaar anders in te gaan. 

Door: Lizzy van Brussel

Eigenlijk is het ook maar klets... toch? Waarom vanaf 1 januari gaan stoppen met roken? 
Waarom kan dat niet gewoon op een 20 april bijvoorbeeld? Maar ja.. zo gaat het nou 
eenmaal, we zijn niet anders gewend. Om je toch een handje te helpen, heb ik de popu-
lairste voornemens op een rijtje gezet. Als je zelf nog geen idee had wat jij in het nieuwe 
jaar beter zou kunnen doen, kun je nu wellicht iets uitzoeken en dan heb ook jij een goed 
voornemen voor 2014. 

De 15 populairste voornemens:

1. Meer boeken lezen
2. Meer geld sparen
3. Afvallen
4. Huis herinrichten
5. Stoppen met roken
6. Reizen 
7. Genieten van het leven
8. Iets doen voor het goede doel
9. Meer tijd doorbrengen met de kinderen, familie en vrienden
10. Stoppen met drinken
11. Op tijd stoppen met werken
12. Meer sporten
13. Nieuwe dingen leren
14. Sixpack krijgen
15. Minder chocolade eten

Klinkt best mooi he? Nou is het alleen nog de vraag hoelang men dit kan volhouden. Zoals 
een sixpack krijgen, afvallen of stoppen met roken/drinken. Ik ben benieuwd. Natuurlijk 
heb ik het uiterste vertrouwen in de mens, daar hoeven jullie niet aan te twijfelen.

Naast nieuwe voornemens krijgen we met de jaarwisseling ook te maken met, vanuit de 
regering opgelegde, nieuwe regels. Gewoon, uit het niets, helemaal gratis. Bijvoorbeeld 
dat de jeugd tot en met de 18 jaar niet meer mag drinken of roken. Ben je in december net 
16 geworden, helemaal blij, mag je eindelijk alcoholische drankjes gaan nuttigen en roken 
als een ketter, houdt het maar stand voor twee weken. Want dan is het januari en moet je 
weer afkicken en twee jaar wachten.
Maar ach, ik heb daar gelukkig geen last van als twintiger. Al zijn er voor mij ook vast en 
zeker nieuwe regeltjes waar ik me keurig aan moet gaan houden. En dat zal ik dan ook 
zeker doen …  

Bij deze wens ik u allen succes met de goede voornemens, houdt vol en vergeet vooral niet 
te genieten van het leven (punt 7), want dat is naar mijn mening uiteindelijk het belang-
rijkste van alles wat er op die lijst staat!

Hanenkam 
hippe mode in prehistorie
Het klinkt misschien een 
beetje gek, maar toen ik 
een jaar of zeven was, wist 
ik alles van dinosauriërs. 
Het grappige is dat ik het 
meeste weer vergeten ben. 
Inmiddels ben ik zestien en 
houd me bezig met totaal 
andere dingen. Laatst las ik 
op nu.nl een berichtje over 
de prehistorische beesten 
wat toch wel mijn aan-
dacht trok. Het ging name-
lijk over een merkwaardige 
vondst. Een bewijsstuk dat 
laat zien dat we het wel-
licht al die tijd fout hadden 
over die beesten.

Door: Matthijs Vos

De Edmontosaurus is een 
oer-reptiel dat menig pa-
leontoloog uit zijn koppie 
kent. Het was een planten-
eter met een eendensnavel 
als mond. Als een leek een 
plaatje van het dier ziet, 
zal deze het ook meteen 
herkennen. Tot voor kort 
dachten de wetenschap-
pers dat het een kale kop 
had. Mooi niet dus! Want 
nu komt “de ontknoping”; 
de reden waarvoor je dit 
stuk waarschijnlijk aan het 
lezen bent. Dit is echt waar. Ze hebben een uniek fossiel gevonden van deze dino en wat zat er op 
zijn hoofd? Een vlezige hanenkam! Precies van hetzelfde materiaal als die van een hedendaagse 
haan.  Iets dat normaal gesproken nooit bewaard kan blijven, omdat het meteen wegrot. 

Dit heeft mij aan het denken gezet. Misschien is dit niet de enige dino die ik vroeger uit mijn hoofd 
kende, die in werkelijkheid toch heel anders was. Straks blijkt nog dat alle dinosauriërs hanenkam-
men hadden, maar dit nooit aangetoond is, doordat ze niet bewaard konden blijven. Misschien 
liep die grote lompe T-Rex wel met een enorme fel paarse hanenkam door het bos? Ik vind het 

wel typisch dat die dingen miljoenen jaren geleden al zo waren, maar dat ons beeld 
ervan door de jaren heen verandert. Geschiedenis krijgt ieder jaar ook weer 

een nieuw jasje.

Vuurwerk afsteken

Het einde van het jaar nadert weer. Voor jon-
geren een tijd van spanning en verwachtingen. 
Hierbij hoort ook vuurwerk afsteken. Vuurwerk 
is mooi, feestelijk en spannend, maar soms hin-

derlijk en gevaarlijk.
In dit artikel willen we voor jullie een aantal za-
ken op een rijtje zetten.

De regels:
•  Als je vuurwerk gaat afsteken mag dat al-

leen van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur ’s nachts!

•  Je mag vuurwerk dit jaar alleen kopen op 29, 
30 en 31 december.

•  Je moet 16 jaar of ouder zijn om vuurwerk te 
kopen.

•  Je mag alleen vuurwerk kopen met een Ne-
derlandse gebruiksaanwijzing.

•  Alleen erkende winkels mogen vuurwerk ver-
kopen.

•  Vuurwerk uit het buitenland is illegaal.
•  Je mag niet stunten of andere gevaarlijke din-

gen doen met vuurwerk.

De tips:
• Maak zelf nooit vuurwerk
•  Steek alleen vuurwerk af met toestemming van je 

ouders of verzorgers.
• Stop geen vuurwerk in een fles.
• Let op je kleding. Draag geen stoffen zoals 
nylon. Deze stoffen zijn zeer brandgevaarlijk.
• Let op de windrichting.
•  Kapot vuurwerk NOOIT opnieuw afsteken.
• Doe niet stoer met vuurwerk.
•  Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.

•  Richt NOOIT vuurwerk op andere mensen of 
dieren.

•  Gebruik een verzwaarde fles of pvc buis om 
vuurwerk in te zetten.

• Gebruik een aansteeklont.
• Steek het vuurwerk alleen buiten af.
•  Steek vuurwerk nooit uit de hand af.
•  Laat oud vuurwerk liggen. Probeer het niet 

opnieuw af te steken.
•  Ook weigeraars dus niet opnieuw afste-

ken!

Sterretjes worden ook wel kindervuur-
werk of koud vuur genoemd. Maar 
dat is onzin! Koud vuur bestaat niet, 
dus ook sterretjes zijn gevaarlijk: Het 
brandende deel heeft een tempera-
tuur van 1500 graden Celsius.

We wensen je een fijne jaarwisseling en 
veel geluk in het nieuwe jaar!

Team CJGgeeftantwoord 
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Persoonlijke Zingeving en Meditatie

In januari zullen door mij enkele 
bijeenkomsten over 'Persoonlijke 
zingeving' worden verzorgd. Ik ben 
Noud van de Ven, oud-Rooienaar en 
studeerde aan de kunstacademies in 
Tilburg en Amsterdam. 

Ik werd meditatieleraar en gaf een 
aantal jaren trainingen daarin. Daar-
na werkte ik in de VS als docent 
schilderen. Terug in Nederland, ont-
wierp ik o.a. voor de EU in Brussel 
en Luxemburg en was b.v. intensief 
betrokken bij de invoering van de 
Arbowetten in Europa. Ook gaf ik 
nog wat schilderlessen. Na dit hecti-
sche leven woon en werk ik nu sinds 
2007 in het zuiden van Frankrijk. 
Tijdens jaren van stress en nachten 
doorwerken hielden mijn dagelijkse 
meditaties me op de been. In de bij-
eenkomsten wil ik je op weg helpen 

om dichter bij jezelf te komen. Erva-
ringen, die ik al jong had, hoop ik 
met je te kunnen delen om te helpen 
een eigen weg te vinden die je dich-
ter bij jezelf brengt. Het helpt je om 
veel raadsels, waar je nu nog geen 
antwoord op hebt, zelf op te lossen. 

Meditatie
Juiste meditatie is een heel simpel 
gebeuren die bij je normale dage-
lijkse verzorging hoort, zoals jezelf 
wassen en tanden poetsen, maar het 
vereist een zekere discipline. Juist op 
momenten dat we onze rust hard 
nodig hebben laten we de meditatie 
schieten. Alsof je 's avonds het tan-
denpoetsen overslaat  om je boek uit 
te lezen. Zonder die diepe rust stel je 
je ziel iedere dag bloot aan veel op-
pervlakkige, gebruikte energie alsof 
je de afgewerkte olie van de ander in 
je eigen carter gooit. 
Als kind en puber had ik bijzondere 
ervaringen die ik met niemand kon 
delen en later, als jonge student, leer-
de ik de hippycultuur kennen. Weer 
later, als meditatieleraar, trok ik me 
een tijd lang terug in een soort kloos-
terleven en ervoer ik hoe het leven 
verandert als je geen energie uitgeeft 
aan studeren of werken. Of aan geld 
uitgeven of verliefd worden. Wan-
neer je langzaamaan verzinkt in de 
diepe stilte binnen jezelf, merk je hoe 
helder je begint te denken en waar te 
nemen. Alles bestaat uit energie en 
je bent één met alles om je heen. Dit 
voelt als thuiskomen en hoort veel 
meer bij je dan het jachtige leven om 
je heen. Er is werkelijk niets gedwon-
gens of onnatuurlijks aan. 

Ik merk na een leven lang zoeken, 
hoe weinig mensen de moeite ne-
men om zich deze noodzakelijke rust 
te gunnen. Ook verbaas ik me erover 
hoe snel mensen klaar staan met hun 
mening over leven en dood. Waar 
anderen zich heel zeker voelen heb 
ik me altijd nogal onzeker gevoeld, 
maar juist daar waar zij zich onzeker 
beginnen te voelen, voel ik me uiter-
mate op mijn gemak. Daarom wil ik 
iedereen die begint te twijfelen aan 
zijn of haar zekerheden, uitnodigen 
op een bijeenkomst.

Het is de bedoeling dat we naar 
elkaar luisteren en ervan leren; dat 
kan het beste in een kleinere groep. 
De een heeft een gemakkelijk leven 
terwijl de ander het minder getroffen 
heeft. Mijn vrouw en ik hebben ons 
leven lang met veel liefde gezorgd 
voor onze zoon met een verstande-
lijke beperking. Het gaat erom dat 
we eerlijk en oprecht willen zijn naar 
onszelf toe. Je kunt, als je je ervarin-
gen niet wilt delen, alleen luisterend 
aanwezig zijn of een persoonlijke af-
spraak maken. Voor het samenstel-
len van de groep, of voor een per-
soonlijke afspraak, nodig ik je uit om 
een email te sturen zodat ik je kan 
uitnodigen voor een bijeenkomst. Er 
wordt alleen een kleine vergoeding 
gevraagd voor directe kosten. We 
willen de groepen beperkt houden 
tot maximaal 10 personen. De bij-
eenkomsten worden gehouden in 
Sint Oedenrode en in Schijndel op 
verschillende avonden in de week. 
Aanmelden via emailadres: "Noud 
van de Ven" <leteilhet@orange.fr>

    1 januari 
            aanvang 17.00 uur

             Nieuwjaarsconcert 

           Skrothupke

31 december
Aanvang: 21:00 uur

OUDEJAARSAVOND

met DJ Maarten en 

DJ fancy Box

Hosted by: Bar le Bar

    1 januari
            aanvang 17.00 uur

             Nieuwjaarsconcert 

           Skrothupke

31 december
Aanvang: 21:00 uur

OUDEJAARSAVOND

met DJ Maarten en 

DJ fancy Box

Hosted by: Bar le Bar

Bottle service

Themabijeenkomsten bij MEE

Over autisme en vriendschap en een beperkte 
broer/zus
Op woensdag 8 januari 2014 organiseert 
MEE twee themabijeenkomsten voor men-
sen met een beperking en hun naasten. Deze 
keer over vriendschap bij volwassenen met 
autisme en wat als je broer of zus en beper-
king heeft. Kies één van de thema’s en meld 
u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE 
(of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is 
gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 
21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost 
Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. 

Voor ouders is het vaak moeilijk hun aandacht 
te verdelen over hun kinderen, als één van 
die kinderen een ziekte of beperking heeft. 
Vaak krijgt dit kind automatisch de meeste 
aandacht. Een broer of zus cijfert zich vaak 
weg, omdat de ouders al genoeg andere zor-
gen hebben. In de bijeenkomst ‘Een broer/zus 
met een beperking’  krijgt u praktische tips. 
Bijvoorbeeld over het herkennen van de posi-
tie van de broer/zus, het achterhalen van zijn/

haar behoefte en het vinden van aansluiting 
bij de broer/zus.

Bij de bijeenkomst ‘Autisme en vriendschap bij 
volwassenen’ wordt ingegaan op waarom het 
moeilijk is vrienden te maken als je autisme 
hebt en krijgen de aanwezigen tips die kun-
nen helpen bij het vrienden maken en vrien-
den blijven.

De eerste woensdagavond van de maand 
(met uitzondering van vakanties en feestda-
gen) organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit 
zijn twee themabijeenkomsten die plaatsvin-
den in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft 
een ander thema, dat te maken heeft met 
meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif 
aan bij MEE’ informeert een medewerker van 
MEE Noordoost Brabant u over het gekozen 
thema. Ook is er ruimte voor uw vragen en 
het uitwisselen van ervaringen rond het the-
ma met de andere aanwezigen. 

Bijzonder kerstfeestje in d’n einder

Wil en Dinie Passier en Jan en Wil-
helmien van Thienen zorgen voor 
Rooise mensen met een beperking al 
jaren voor een bijzondere Kerst. Eerst 
nodigden ze hen thuis uit voor een 
sfeervol samenzijn rond de kerst-
boom, maar sinds enkele jaren heb-

ben ze door ruimtegebrek gekozen 
voor een andere locatie; kringloop-
centrum d’n einder. Aan de foto’s te 
zien was het ook deze keer enorm 
gezellig. “Daar willen we d’n einder 
zeer hartelijke voor bedanken”, ju-
belt Wil Passier. 

advertorial
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TOTALE VERBOUWINGS 
LEEGVERKOOP

alles moet weg!

korting 
tot wel 70%
Laminaat 
al v.a. € 4,95 m2

PVC 
vloeren 
al v.a. € 9,95 m2

Massieve 
vloerdelen 
diverse kleuren 
en afmetingen 

al v.a. € 17,95 m2Lamel parket restanten 
diverse kleuren en afmetingen 

al v.a. €10,- m2

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, 

Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op
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voetbal Nijnsel in de ban van 
PlayBackShow
Als het vuurwerk weer tot rust is 
gekomen zijn alle ogen in Nijnsel 
en omstreken gericht op de jaar-
lijkse Play Back Show. Deze show 
van Nijnsel/TVE Reclame is het zil-
veren jubileum inmiddels voorbij 
en dat betekent dat je mag spreken 
van een duurzaam evenement dat 
(op de kaart) ‘staat’. Op vrijdag 3 
januari trappen de senioren en de 
hoogste junioren af (20.15 uur) in 
de sportkantine. Zij vinden door het 
jaar heen doorgaans onderdak bij 
voet- en korfbal. Op zondagmiddag 
5 januari popelt vanaf half twee de 
jongere jeugd om met een spette-
rend nummer het podium, de zaal 
én, nog veel belangrijker, de harten 
van de jury te veroveren.

Het Ziggo Dome van Nijnsel.
Als je als voetballer elke zondag voor 
de wedstrijd op het whiteboard kijkt 
en je ziet opnieuw je naam niet in de 
basis staan, dan is er alles aan ge-
legen om tijdens de PlayBackShow 
je mannetje of vrouwtje te staan. 
Niemand die je daar een kaart toont 
of een leider die druk staat te ge-
baren ‘kom jij er maar af’. Nee, een 
klaterend applaus is jouw deel en 
dat maakt je seizoen weer helemaal 
goed. De echte kunstenaars breien 
het nummer, de act en het decor 
naadloos aan elkaar en het talrijke 
publiek kan niets anders doen dan of 
ademloos toekijken of mee swingen 
en dan de hele avond en middag 
door. Je collega’s op maandagmor-
gen op je werk hebben allemaal een 
verveeld gezicht; zij hebben allen het 
jaarlijks terugkerende Ireen Wüst- of 
Sven Kramersyndroom maar jij zit 
nog vol van het Nijnselse spektakel 
dat Play Back heet, de adrenaline 
spuit als het ware nog uit je oren. 
Zelfs Henny Huisman had in de ja-
ren tachtig toen hij ooit begon met 

de (mini)playbackshow niet kunnen 
dromen dat zijn kindje tot zulk een 
groot succes zou uitgroeien als in 
Nijnsel. Hij moet maar eens een keer 
langskomen. Nog niet helemaal dui-
delijk bij het ter perse gaan van dit 
nummer, maar mogelijk komt er een 
gastoptreden van de bekende broer 
van Johnny Hoes die een nummer 
van Kiss ten gehore brengt.

Alles klopt.
De organisatie laat niets aan het toe-
val over en geeft de bezoeker waar 
voor zijn geld dat hij overigens alleen 
maar aan drank kwijt kan. Professi-
oneel geluid, een perfect uitgelicht 
podium, alle benodigde vergunnin-
gen, ruime garderobe, deskundige 
en ingetogen jury. Garantie voor een 
topavond en topmiddag, beide ver-
lopen in een heel andere sfeer maar 
bij beide is het genieten geblazen. 
De Zuipbus hoeft dit weekend dus 
nog niet uit te rijden want de jon-
geren kunnen dit weekeinde genie-
ten van een knalavond op vrijdag en 
toch op zaterdagmorgen weer topfit 
en katervrij wakker worden. Het jaar 
is wel eens slechter begonnen……  

Playbackshow voor de deur

VV Boskant opent 2014 met 
Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 5 januari 2014 staat 
de Nieuwjaarsreceptie op het pro-
gramma. Namens het bestuur bent 
u vanaf 14.00 uur van harte wel-
kom in de kantine van v.v. Boskant

Het eerste gedeelte van de com-
petitie zit er op, de “winterstop” 
is ingezet. De competitie zal, als 
het weer het toelaat, op zaterdag 
1 februari 2014 voor de jeugd en 
op zondag 2 februari 2014 voor 
de dames en de lagere teams een 
vervolg krijgen. De Boskant selectie 
hervat de competitie een weekje 
later op zondag 9 februari 2014.

Toch betekent het niet dat het Bos-
kant sportpark er tot die tijd verla-
ten bij zal liggen. Natuurlijk wordt 
er getraind en zullen er oefenwed-
strijden worden gespeeld om de 2e 
helft van de competitie optimaal te 
kunnen hervatten. Maar voor die 
tijd zijn er een aantal andere inte-

ressante activiteiten.
Op zondag 5 januari 2014 staat 
vanaf 14.00 uur de Nieuwjaarsre-

ceptie op het programma. Het is 
een goede traditie om bij die ge-
legenheid onze jubilarissen te hul-
digen. Daarnaast zullen Hans van 
Driel en Michael van den Hove, die 
beiden hun bestuursfunctie heb-
ben neergelegd, in het zonnetje 
worden gezet. 

Het weekend daarna staat in het 
teken de muziek. Met als thema 
“Boskant’s got Talent” versie 4.0 
zullen op vrijdag 10 januari vanaf 
19.00 uur de senioren hun muzi-
kale talenten ten gehore brengen. 
Voor de jeugd is dat twee dagen 
later, op zondag 12 januari vanaf 
13.00 uur. Al jarenlang is dit week-
end een van de hoogtepunten in 
de activiteitenagenda van onze 
vereniging, met optredens die me-
nig talentenjacht de loef afsteken!

Extra scherpe prijzen voor onze 
onderhoudsbeurten met gratis 

winteropslag bij de superieurbeurt.*
*€59,95 superieurbeurt + 

winteropslag t.w.v. €24,95
€39,95 deluxe beurt   €19,95 compleet beurt 

€14,95 basis beurt
Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

WINTER ONDERHOUD 
+ OPSLAG ACTIE!
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Uitslagen

bridgen

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 23/12:
A-lijn: 1 Irmgard Etman & Dirk 
Gillissen 63,75; 2 Cees Laas & Sjef van 
Rooij 56,67; 3 Ad van de Laar & Elvira 
Thijssen 54,58; 4 Jan van der Velden & 
Corrie Dortmans 53,33
B-lijn: 1 Corry & Jos van der Hams-
voort 65,10; 2 Nelly Derks van de Ven 
& Jo Renders 59,38; 3 Rietje Donker & 
Nelly van Zon 55,00; 4 Jan Machielsen 
& Jan Engbers 54,69
C-lijn: 1 Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 60,42; 2 Ben van de Hoef 
& Wim Stierum 56,94; 3 Bets van der 

Ven & Rietje Vianen 55,56; 4 Dinie van 
Oorschodt & Janneke van Oosterhout 
54,86

biljarten

Rooise Biljartcompetitie

Programma ma 6/1:
Boskant - Kofferen
Di 7/1:
St.Joris - Krijt op Tijd
D’n Toel - Wellie Winne Welles
Do 9/1:
Beurs - Wapen van Eerschot
Jachtrust - B.C. Eerschot
‘t Pumpke - Oud Rooi
Gin Keus - Dorpsherberg

Het regent prijzen tijdens Kerst 
indoor springwedstrijd

De Kerst indoor springwedstrijd, 
op tweede Kerstdag bij manege de 
Pijnhorst in Sint-Oedenrode, is al 
jaren een traditie. Afgelopen don-
derdag was het dan ook een komen 
en gaan van vele ruiters, amazones, 
supporters en bezoekers. Vele prij-
zen gingen op deze thuiswedstrijd 
naar de Rooise Ruiters.  

In de eerste rubriek, de klasse B, 
werd er gestreden om de Wim van 
de Ven wisselbokaal. Sanny van der 
Velden en Zenzi reden twee foutloze 
omlopen, maar helaas noteerde de 
klok in de barrage één strafseconde 

voor het overschrijden van 
de tijd. Ondanks dat was 
er voor hen een 8ste prijs. 
De 13e plaats in deze klasse 
ging ook naar een Rooise 
Ruiter; namelijk Peter van 
Gaal en zijn paard Elstar.
Julia Geers en Alexander lieten in de 
klasse L twee goede omlopen zien. 
Ze gingen naar huis met een 5e 
plaats. Op een 6e plaats stond club-
genoot Judith Gilsing-Fernhout met 
Goofie W. Ook zij wisten tweemaal 
foutloos te blijven, maar de tijd die 
zij noteerden in de barrage was net 
iets langzamer. 

Om vijf uur zadelden ongeveer 30 
ruiters hun paarden voor de klasse 
Z. Het was een pittig parcours waar 
niet veel ruiters tweemaal foutloos 
bleven. Ondanks dat werden er toch 
twee mooie prijzen behaald door 
Bram van Gaal en Anne Jansen. 
Bram noteerde met Wannebee de 
snelste tijd op de klok in de barrage, 
maar de balk op een van de hinder-
nissen bleef jammer genoeg niet lig-
gen, waardoor hij op een 4e plaats 

eindigde. Ook voor Anne en Zennith 
viel er een balk in de barrage. Met 
dit resultaat mochten zij zich op een 
6e plaats opstellen.

Marion Merks ging afgelopen week-
end naar de springwedstrijd in Berli-
cum. Daar bracht zij haar paard Dolf 
uit en wist zich na twee foutloze 
rondes op een 5e plek te plaatsen. 

paardensport

HBV Ontspanning sluit jubileumjaar af

Op zondag 29 december heeft Ont-
spanning het jubileumjaar afgesloten 
met een A-status indoorfita. Om nog 
een laatste keer het 100-jarig jubile-
um te vieren heeft Ontspanning een 
nationale wedstrijd georganiseerd. 

Een groot deel van de nationale top 
kwam bij elkaar om de laatste wed-
strijd van het jaar te schieten. Samen 
met onze eigen schutters schoten zij 
een officiële wedstrijd. Diverse schut-
ters van Ontspanning vielen in de 
prijzen. De scores waren: Floris Mesu 
500 punten, winnaar bij de aspiran-
ten, Dione Mesu 430, tweede bij de 
aspiranten; Sjef van den Berg 587, 
winnaar bij de jeugd recurve, Piet van 
den Berg 560, vierde bij de jeugd, 
Martijn de Kok 418, 7e bij de jeugd, 
Dani Hobbelen 392, 8e bij de jeugd; 
Marjelein Verhoeven 462, 4e bij de 
dames recurve, Lotte Steijaert, 5e bij 
de dames recurve; Mart Verhoeven 
473, 3e bij de heren recurve, Mark 
Kuys 461, 5e bij de heren en Toon 
Hermes 378, 7e bij de heren. De vol-
ledige lijst met uitslagen is te vinden 
op www.handboogsport.nl of op 
www.hbvontspanning.com 
Dinsdagmiddag hebben de leden van 
de Rozelaer een wedstrijd geschoten 
uit de jaar competitie. Dag winnaar 
was Antoon Vervoort met een score 
van 217. Verdere uitslagen: Jan 
Gordijn 205, Toon Hermes 203, Jan 
van Bergen 202, Leo van Breugel 

195, Wim Boonstoppel 183, Albert 
van Ofwegen 161, Ron Spijker 148 
en Jan Habraken 115. 
Op maandagmiddag heeft een trai-
ningsbijeenkomst plaatsgevonden 
van een aantal jeugd topschutters uit 
Nederland en Duitsland. Op uitnodi-
ging van Sjef van den Berg heeft een 
aantal topschutters van Nederland 
getraind met een aantal Duitse top-
pers. De schutters hebben samen een 
stevige training gehad en daarna nog 
gezellig met elkaar een 
broodje gegeten. Ont-
spanning vond het leuk 
om het doelgebouw open 
te stellen voor deze talen-
ten.

Op vrijdagavond is door 
de senioren van Ontspan-
ning geschoten voor een 
wedstrijd uit het jaarpro-
gramma, nl. de Oliebollen 
wedstrijd. De wedstrijd 
was gezellig en de oliebol-
len uitstekend, met dank 
aan de kok. Winnaar van 
de avond werd Sjef van 
den Berg met een score 
van 246 punten. Verder 
uitslagen: Antoon Vervoort 
221, Jan van Bergen 215, 
Frans van den Braak 210, 
Mart Verhoeven 204, John 
van Mulukom 203, Mark 
Kuys 201, Rene van der 

Heijden 194, Marjelein Verhoeven-
van de Staak 187, Agnes Vissers 175, 
Jan Gordijn 173, Toon Hermes 164, 
Michael Moonen 156 en Ron Spijker 
68. Piet van den Berg schoot buiten 
mededinging 237 punten.

Piet van den Berg en Mart Verhoe-
ven schoten op zaterdag een dubbele 
combinatieronde in Volkel. Dit is 30 
pijlen op 18 meter en 30 pijlen op 25 
meter. Mart Verhoeven schoot voor 
de middag 241 en 223, totaal 464 
punten en na demiddag 261 (PR) en 
229, totaal 490 punten. Hij werd hier-
mee zevende bij de recurve schutters. 
Piet schoot ’s morgens 288 en 283, 
totaal 571 en ’s middags 289 (PR) en 
283, totaal 572. Piet werd hiermee de 
winnaar bij de recurve schutters.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Op 
vrijdagavond 3 januari is de Nieuw-
jaarsborrel waar tevens het 50-jaar 
jubileum van Piet Hazenberg wordt 
gevierd. Daarna is het vrij schieten. 
De leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtraining is 
op woensdagavond.

handboogschieten

Praktijkavond Ollandia over 
begeleiden en trainen jeugd
Ollandia organiseert op woensdag 
8 januari voor al haar huidige en 
eventuele toekomstige kaderleden 
een informatieavond. Hierop zal 
uitleg  worden gegeven over het 
trainen en begeleiden van de jeugd. 
Een gedeelte zal plaatsvinden in de 
kantine en een ander op het veld op 
sportpark Ekkerzicht. Deze avond 
zal worden verzorgd door Eric van 
Gogh, welk al veel ervaring hierover 
heeft opgedaan bij voetbalschool 
Uden. Verder heeft Eric veel geleerd 
via cursussen bij de KNVB en Sport-
partners in Papendal. Naast Wiel 
Coerver heeft René Meulensteen 
persoonlijk de meeste indruk op Eric 

gemaakt. Hij leerde hem veel over li-
chaamshouding, traptechniek en het 
duel 1:1. Eric's docenten Marcel Lu-
cassen (techniektrainer Hoffenheim) 
en Harry Dost (loop/conditietrainer 
van FC Twente) hebben hem ook op 
de cursus Voetbalconditie & Herstel 
op Papendal een hele andere kijk 
gegeven op het hedendaagse jeugd-
voetbal. Omdat elke leeftijdscatego-
rie zijn eigen aanpak nodig heeft is 
de avond opgesplitst in 2 gedeelten, 
n.l. van 18.30 tot 20.00 uur speciaal 
gericht op pupillen en van 20.00 tot 
21.30 uur op de junioren.    
Een informatieve avond dus die je 
zeker niet moet missen. 

Beste softtipper Rooi bekend

Hij heeft er een heel jaar voor ge-
streden en toch werd het pas op 
de laatste speeldag bekend. Hein 
Jansen is degene die zich de beste 
Rooise softtip darter 2013 mag 
noemen. 

In een dart competitie werd het af-
gelopen jaar gestreden door zestien 

darters uit Sint-Oedenrode en om-
streken wie de beste was. Elke zon-
dag was er wel ergens in Rooi een 
softtip dartwedstrijd te zien. Het 
niveau was zeer hoog. Op de laat-
ste speeldag viel pas de uiteindelijke 
uitslag. Hein speelde zijn laatste 
wedstrijd tegen Jarno Kapteijns in 
café Van Ouds. In deze wedstrijd 
vergaarde hij genoeg punten om 
zijn kampioenschap te verdedigen. 
In 2014 gaat hij zijn titel verdedigen 
en 23 andere darters zullen ook om 
zijn titel darten. We feliciteren Hein 
Jansen met zijn kampioenschap.

Hieronder vind u de uiteindelijke 
uitslag: 1.Hein Jansen 2.Raymond 
van de Ven 3.Freddie der Kinderen 
4.Jarno Kapteijns 5.Arno van Roos-
malen 6.Randy van Oostenbrugge 
7.Harry Boomen 8.Jorrit Foolen 
9.Mark Leenderts 10.Jeroen v. 
Rijckevorsel 11.Peter Opheij 12.Jef-
frey van Liempd 13.Kenneth School 
14.Harrie van Dinther 15.Michael 
Toelen 16.Mark van den Akker.

Papier wordt gemaakt van oudpapier en hout. Het Europese 
bosoppervlak is de afgelopen 50 jaar gegroeid met 30%*.

Mede door het duurzame bosbeheer van de papierindustrie. 
Voor iedere gebruikte boom worden er meer teruggeplant. 
Wist je dat daarnaast 84%** van het gebruikte papier en 
karton wordt ingezameld en hergebruikt? Ook deze krant is 
voedsel voor nieuw papier en karton. Lees dus met een 
gerust hart jouw favoriete kranten.

*  World Forest Resources 1953 en UN FAO Global Forest Resources 
Assessment 2010

**  Bron: Monitor Papier Recycling Nederland (www.prn.nl)

Ontdek hoe verrassend 
duurzaam papier en 
kranten zijn op:

  100% lokaal 
        30% meer bos

Papierenkarton.nl is een initiatief van de hele papier- en kartonketen. Op www.papierenkarton.nl 
word je 100% geïnformeerd over de bijzondere en duurzame eigenschappen van papier en karton.
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Hans Vogels start Dakar op KTMmotorcross

     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

Hans zal, omdat hij rijdende is voor 
HSF Logistics en JTX racing, vanaf 
2014 gaan rijden op een KTM mo-
tor. Deze interne switch is gemaakt 
omdat Hans in de Dakar rally van 
start gaat op een KTM Rally 450 
motor. Afgelopen zondag is Hans 
vertrokken richting Argentinië.

Hans gaat aankomende Dakar van 
start als KTM rijder voor Meat-
Friends, HSF Logistics en Reijnders 
BV. Daarnaast zal Hans in 2014 met 
een KTM 450 deelnemen aan alle 
ONK Enduro's en het MX Open mo-
torcrosskampioenschap. Daarnaast 
wil Hans enkele rally’s gaan rijden 
om zich voor te bereiden op de Da-
kar 2015. Maar eerst gaat de focus 
uit naar de komende Dakar. Condi-
tioneel heeft Hans veel vooruitgang 
geboekt en dat wordt de komende 
weken nog verbetert. Fysiothe-
rapeut Stein Kemps en Dr. Gust v 
.Montfort en niet te vergeten Dr, 
van Norel staan elke minuut van de 
dag paraat om Hans te helpen.

Hans: “Sinds de Kampioensrit eind 
november ben ik in een diep dal ge-
vallen. Voor de derde keer dit jaar 
brak ik mijn sleutelbeen en was ik 
diep teleurgesteld. Ik had dit jaar al 
twee keer terug moeten knokken 
van een sleutelbeen breuk en dit 
werd dan nu de derde keer. En dat 
zo kort voor de Dakar, ik zag mijn 
jongensdroom al helemaal verdwij-
nen. Na veel piekeren en denken 
heb ik me dan over alles heen ge-
zet en ben ik kei hard gaan knok-
ken om terug te komen. Dankzij de 
drie eerder genoemde doktoren heb 
ik er weer veel vertrouwen in. En ik 
denk dat ik weer op de goede weg 

terug ben. Ik kijk er dan ook enorm 
naar uit om van start te gaan in de 
zwaarste rally ter wereld. En met 
het oog op finishen en alles heel 
houden hoop ik dat 2014 voor mij 
meer geluk brengt. Hierbij wil ik dan 

nogmaals alle sponsoren, familie en 
vrienden hartelijk danken voor hun 
steun. Iedereen kan mij gaan volgen 
op www.dakar.com onder rijder Nr 
74, via mijn internetsite en via mijn 
facebook pagina.”

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
 

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Donderdag: 13:00 - 20:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00

Zaterdag 13:00 - 16:00

Team twee Cloeck & Moedigh 
overklast team een
In de NJBB afdelingscompetitie 
speelde C&M 1 tegen C&M 2 en 
werd daarbij met liefst 0-9 versla-
gen.

In de eerste speelronde waren de 
onderlinge verschillen nog gering 
en werden de partijen nipt verlo-
ren met 1, 2 en 3 punten verschil. 
In de tweede speelronde werd de 
wedstrijd al definitief beslist doordat 
ook nu alle partijen verloren gingen 
en de onderlinge verschillen groter 
waren. Tenslotte wist men ook in 
de derde speelronde geen vuist te 
maken zodat ook deze partijen alle 
naar C&M 2 gingen. Team 2 deed 
hiermee goede zaken en staat nog 
steeds 1e in de hoofdklasse met 2 
punten voorsprong op nummer 2 
in het klassement. C&M 1 staat on-
deraan in de hoofdklasse. In de 1e 
klasse speelde C&M 3 tegen C&M 
5 en wist deze wedstrijd met 7-2 te 
winnen. Tot in de laatste speelronde 
waren er nog kansen voor C&M 5, 

maar wisten deze niet meer te be-
nutten. Het triplet Huub vd Zanden/
Aad Keuzenkamp/Frans Franssen 
blonk uit met 3 overwinningen. 
C&M 3 verlaat hiermee de onderste 
positie in het klassement. 
 
Kerstboulen
Op het goed bezochte Kersttoernooi 
wisten liefst 7 spelers alle drie de par-
tijen te winnen. De nummers 1 en 2 
eindigden gelijk met +26, maar op 
basis resultaat eerste partij ging de 
eindoverwinning naar Wim v/d Rijdt 
en werd Mien v/d Velden 2e. De 3e 
plaats was voor Gerrie Essens (+22) 
en 4e werd Gerrie v/d Rijdt (+17). 
Ook de nummers 5 en 6 behaalde 
een gelijk resultaat met +13, maar 
op basis resultaat eerste partij ging 
de 5e plaats naar Annie Verbrug-
gen en werd Diny Hulsen 6e. De 
7e plaats was voor Ad v/d Velden 
(+10). In het klassement zondag-
toernooi is de 1e plaats eveneens 
voor Wim v/d Rijdt.

jeu de boules

Voor jong en oud

Kennismakingslessen duiken en 
snorkelen

duiken

In januari en februari houdt The 
Dutch Dive Academy kennisma-
kingslessen duiken en snorkelen. 
Tijdens deze lessen leer je de ba-
sisbeginselen van het snorkelen en 
duiken, zoals o.a. snorkel en auto-
maat leegblazen, hoekduiken ma-
ken, buddybreathen en reddings-
technieken. Was er tijdens Jeugd 
in Beweging of Sjors Sportief geen 
plaats meer, dan is dit je kans!

Ook is het mogelijk een introduc-
tieduik te maken met perslucht. De 
lessen zijn voor iedereen vanaf 10 
jaar en vinden plaats in zwembad de 
Neul. Voor meer informatie en/of in-
teresse neem je contact op met DDA 
op tel.nr. 06-22425634 of via e-
mail: info@dutchdiveacademy.com.

Dammen en schaken

Gerben te Raa en Daan Geboers 
winnaars kersttoernooi 2013
In een gezellige ambiance bij sport-
café Dommelzicht vond afgelopen 
week weer het traditionele kerst-
toernooi sneldammen en snelscha-
ken plaats.

De Roois dam- en schaakvereniging 
bracht op 23 december maar liefst 
28 dammers en 20 schakers ach-
ter de borden waaronder een groot 
aantal huisdammers en –schakers. 
Gerben te Raa maakte bij het dam-
men zijn favorietenrol waar door de 
1ste prijs voor zich op te eisen. Daan 
Geboers was evenals vorig jaar de 
beste snelschaker van het kersttoer-
nooi. 
Zoals gebruikelijk was er weer een 
rijk gevulde prijzentafel en gingen 
uiteindelijk alle deelnemers met een 
mooie prijs naar huis. 

De uitslagen waren als volgt:
Dammen: 
Finalegroep A1: 1.Gerben te Raa, 2. 
David Riupassa, 3. Rien Kremers
Finalegroep A2: 1. Jacques Brouns, 
2. Wim Vloet, 3. Martien van Erp
Finalegroep A3: 1. Martien van 
Berkel, 2. Piet van Erp, 3. Harm van 
der Veen

Finalegroep B: 1.Wim Goossens, 
2.Piet Gabriëls, 3. Joep Hulsen
Huisdammers: 1.Erik van de Hurk, 
2.Ans Verberk, 3.Jan van Berkel

Schaken:
Finalegroep A: 1. Daan Geboers, 
2. René Dekkers, 3. Martijn Bax
Finalegroep B: 1. Toon van Breugel, 
2 Jan Tils, 3. Wim van der Heijden
Finalegroep C: 1.Cor van Nuland, 
2.Henri van Kasteren, 3. Adri der 
Kinderen

denksport

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Jur van Lierop klaar voor het NKwielersport

Jur reed afgelopen zaterdag zijn 
laatste wedstrijd voor het NK. Het 
NK wordt komende zaterdag gehou-
den in Bakel. Daar zullen de jonge 
renners gaan strijden voor het rood-
wit-blauw. In Jur’s categorie staan 
er maar liefst vijfenveertig jonge 
renners aan de start.

Afgelopen zaterdag stond Jur ook 
al in een groot deelnemersveld van 
veertig renners aan de start aan de 
start. Jur had weer een redelijke start 
maar kwam klem te zitten in de eer-
ste bocht. Hij kwam na een rondje 
in een groep van vier te zitten die 
streden voor de vierde plek. Het was 
stuivertje wisselen in dat groepje. In 
de laatste rondje gingen Jur en 
Johan er vandoor en de twee liepen 
zelfs nog flink in op de nummer drie. 
Dat haalden ze uiteindelijk net niet 

meer. Samen gingen ze de sprint aan 
waarin Jur tekort kwam. Jur moest 
na vier vierde plekken nu genoegen 

nemen met een vijfde plek waar hij 
dan ook zeker super blij mee was.
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

  

DeMooiRooiKrant • DeNuenenseKrant • Forum
DeMooiBernhezeKrant • DeMooiLaarbeekKrant

in de regioMooi adverter
en

Programma informatie TV-Meierij
Rooi Actueel
Afleveringen van Rooi Actueel – 
korte filmimpressies - worden op elk 
heel uur uitgezonden, vooraf aan de 
andere programma’s.

Jaaroverzicht Rondje Rooi 
Tot en met 8 januari kunt u kijken 
naar een selectie uit onderwerpen die 
gedurende 2013 zijn uitgezonden. 
Jaaroverzicht wordt afgesloten met 
een gedicht van Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm

Uitzending op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
Het eerste Rondje Rooi van 2014 
volgt op 9 januari 2014.

Aflevering 14-01 Oog Op Rooi
Presentator Michiel Bakker spreekt 
met een 3-tal gasten n.l.
- Simon Passier, voorzitter van de 
150 jarige fanfare Nos Jungit Apollo 
- Henk van der Pas, legt uit wat de 
Rooise Ondernemersacademie in 
wording inhoudt
- Toon Bekkers, scheidend voorzitter 
VV Rhode over 8 jaar betrokkenheid 
bij deze voetbalclub

Mensen op straat wordt gevraagd 
waar ze in het nieuwe jaar naar uit 
kijken.
Willy Damen praat u bij over verle-
den en heden van de Vresselseweg 
en omgeving.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 4 januari 2014.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

Open Deuren
Dit programma zenden we uit in sa-
menwerking met LOS, Schijndel.
Tot en met 3 januari 2014 wordt de 
werking van een korenmolen beke-
ken met een bezoek aan de molen 
“De Pegstukken”
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

Registratie Kerstoratorium Roois Ge-
mengd Koor
Tijdens dit concert vanuit de Marti-
nuskerk in Sint-Oedenrode zal o.a. 
het Kerstoratorium van H.F. Müller 
worden uitgevoerd. Als solisten in 
het oratorium zullen optreden: Nico 
Bolmer (tenor) en Jacqueline Bosch 
(sopraan)
Het Roois Gemengd Koor  wordt 
aangevuld met vijf leden van Ge-
mengd Koor Cantecleer en 12 leden 
van Koninklijk Toonkunstkoor Aurora 
uit Oosterhout.
Het concert staat onder leiding van 
Ad Vergouwen.
De orgel- en pianobegeleiding is in 
handen van Henk van Riel.

U kunt tot en met 7 januari 2014 kij-
ken op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 en 19:00 uur.

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

www.facebook.com/demooirooikrant

2 november 2013 - 1 februari 2014
Persoonlijke en Intuïtieve 

Ontwikkeling
Het Lindenhuis

27 november 2013 - 
26 november 2014

Iedere woensdag dansmiddag
Odendael 

4 december 2013 - 
3 december 2014

Mamacafé
Grand café 

de Gouden Leeuw 

14 december 2013 - 8 februari 2014
Duo-expositie schilderijen 

en keramiek
Bibliotheek 

30 december 
Extra fi lm KBO: 

De Nieuwe Wildernis
Odendael 

31 december
Orkest 2a

De Ossekop

31 december 2013 - 1 januari 2014
Oud & Nieuw vieren

Grand Café 
de Gouden Leeuw

1 januari 
Spetterende Nieuwjaarsduik

café Van Ouds 

1 januari
Nieuwjaarsconcert 
CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

2 januari 
Kaartavond Boskant

de Vriendschap 

3 januari
Playbackshow VV Nijnsel

Kantine VV Nijnsel

4 januari 
Dansavond KBO

Odendael 

4 januari 
Nieuwjaarsconcert 
Harmonie Nijnsel

De Beckart 

4 januari 
KBO Nieuwjaarsbal

Odendael 

5 januari
Mini-playbackshow
Kantine VV Nijnsel

5 januari - 23 februari 
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Mariendael 

6 januari 
Lezing ‘Brabantse Landgoederen’

d’n einder 

8 januari
Mamacafé
Grand Café 

de Gouden Leeuw 

11 januari 
Zumba Night

Danscentrum Cultura

10 - 12 januari
Boskant’s got talent
Kantine VV Boskant 

12 januari
2e Elvis birthdayparty

café Van Ouds 

13 januari 
KBO Film: 

Il y a longtemps que je t’aime
Odendael 

15 januari 
Roois biergilde
café van Ouds 

17 januari 
Pre-Apréss Ski party

café Van Ouds 

18 januari 
Tribute to the sixties band

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

18 januari 
Apress ski party 2014

café Van Ouds 
19 januari 

Pianoconcert 
Frederic Voorn
De Knoptoren 

19 januari 
Olat wandeltocht

Esch 

22 januari 
Lourdes-infoavond 
Parochiezaal Nijnsel 

23 januari 
Film: Todo sobre mi madre

Mariendael 
telefoon: 06 203 94 953

info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

DeMooiRooiKrant bedankt alle relaties en lezers 
voor het vertrouwen van afgelopen jaar. 

Ook in 2014 houden we u weer op de hoogte!
Iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar gewenst!!




