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“2de RONDE 
OPRUIMING”

nu extra afgeprijsd: 
dames-, heren-

en kinderschoenen
Boudewijns Schoenen B.V.

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

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Rooienaar meest innovatieve jonge ondernemer van het land

Rooienaar Maikel Beerens heeft 
vorige week woensdag in Den 
Haag de Shell LiveWIRE award 
in de wacht gesleept. Dat maakt 
hem de meest innovatie jonge on-
dernemer van Nederland. 
Beerens, inmiddels woonachtig in 

Maastricht, is het spinn-off-be-
drijf Xilloc MEDICAL BV gestart. 
Ze maken patiënt-specifieke im-
plantaten die veilig en esthetisch 
zijn. De jury was zo overtuigd van 
het product én van zijn presenta-
tie dat ze Beerens uit vier finalis-

ten verkozen tot winnaar.

Iedere finalist mocht zijn product in 
tien minuten tijd zo goed mogelijk 
presenteren. Daarna volgde nog 
een kritische vragenronde. Beerens 
was als laatste aan de beurt. “Om 

het half uur zag ik een finalist te-
rugkomen. Ze vonden het allemaal 
heel moeilijk, maar ik liet me niet 
gek maken. Eigenlijk vond ik het 
wel fijn dat ik als laatste moest. Zo 
wist ik een beetje wat me te wach-
ten stond. Net voor ik aan de beurt 
was, heb ik rustig in een camera 
van de organisatie verkondigd dat 
ik ging winnen. Erg grappig dat het 
dan ook uit komt”, lacht de jonge 
ondernemer. Volgens Beerens’ ge-
voel ging de jury overstag toen hij 
vol passie kon vertellen over zijn 
vak. Beerens: “Per jaar starten er 
1200 innovatieve bedrijven in dit 
land. Dat ik nu de meest innova-
tieve ben is natuurlijk geweldig!”
Vicepremier Maxime Verhagen 
was speciaal uit een belangrijk 
debat vertrokken om de prijs van 
maar liefst 10.000 euro uit te rei-
ken. “Grappig”, gniffelt Beerens. 
“Laatst werd mijn bedrijf verkozen 
tot meest innovatieve van Lim-
burg. Zijn broer overhandigde toen 
de prijs.” In de afgelopen twee 
maanden sleepte Xilloc MEDICAL 
BV meerdere prijzen in de wacht. 
Voorlopig blijft het daar even bij. 
“Ik ga de komende tijd het pro-
duct aan de man brengen. Daar 
heb ik de laatste maanden veel te 
weinig tijd voor gehad”, besluit de 
winnaar.

Maikel Beerens (tweede van rechts) poseert 
trots met o.a. Maxime Verhagen

PLE1N: Nieuwe vergaande samenwerking tussen drie gemeenten

De burgemeesters van Haaren: 
Frans Ronnes, Sint-Michielsgestel: 
Jan Pommer en Sint-Oedenrode: 
Peter Maas hebben op 19 decem-
ber jl. een vergaande en ingrijpen-
de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. 

Dit in aanwezigheid van de sociale 
partners en vertegenwoordigers 
van de ondernemingsraden. Deze 
aanwezigheid geeft  de belangrijk-
heid van deze overeenkomst al aan 
en zal gevolgen hebben voor de 
medewerkers die te maken krijgen 
met ingrijpende veranderingen. 
Een sociaal plan is in samenwer-
king met sociale partners, onder-
nemingsraden en gemeenten naar 
ieders tevredenheid opgesteld.

Drie belangrijke afdelingen zullen 
in de naaste toekomst vanuit één 
gemeente opereren. Vanaf 1 janu-
ari 2012 zullen de medewerkers 
van de ICT vanuit Sint-Michiels-

gestel gaan werken. De P & O-ers 
(Personeel en Organisatie) vanuit 
Haaren. De afdeling WOZ/Belas-
ting en invordering zal in Sint-Oe-
denrode gecentraliseerd worden.

De gemeenten zijn tot deze stap 
gekomen omdat de gemeen-
ten steeds meer taken toegewe-

zen krijgen, waardoor de burger 
een steeds hogere kwaliteit van 
dienstverlening vraagt die de ge-
meente niet altijd in huis heeft. 
Kwaliteits- en kostenbeheersing 
en kwetsbaarheid zijn dan ook de 
belangrijkste redenen geweest om 
tot deze samenwerking te komen. 
De overeenkomst biedt ruimte, om 

in de toekomst, andere gemeenten 
te laten aansluiten.

Tevens zullen, met behoud van 
zelfstandigheid, andere vormen 
van samenwerking met omliggen-
de gemeenten mogelijk zijn. Voor 
de burgers van deze gemeenten 
zal er weinig of niets veranderen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcelle Meesters via 06-207 50 599 

Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Haaren ondertekenen Sociaal Plan PLE1N 
 
Op maandag 19 december ondertekenen de drie burgemeesters: Jan Pommer (Sint-Michielsgestel), 
Peter Maas (Sint-Oedenrode) en Frans Ronnes (Haaren) het sociaal plan PLE1N. Het Sociaal Plan is 
nodig omdat de drie gemeenten een intensieve samenwerking zijn aangegaan. Deze samenwerking 
heeft ook gevolgen voor de medewerkers. Vanaf 1 januari 2012 werken de ict mensen van de drie 
gemeenten vanuit Sint-Michielsgestel, de WOZ/Belasting en Invordering vanuit Sint-Oedenrode en 
vanaf 1 april werken de P&O’ers vanuit Haaren. De samenwerking tussen de drie gemeenten heet 
PLE1N. 
 
Onderhandelaarsakkoord 
In het eerste halfjaar van 2011 zijn tussen de gemeenten en de Georganiseerde Overleggen van die 
gemeenten stevige onderhandelingen gevoerd om tot een sociaal plan te komen. Burgemeester Pommer 
trad op als onderhandelaar namens de werkgevers en aan de andere kant zaten de vertegenwoordigers van 
de vakorganisaties namens de werknemers. 

Begin juli werd tussen partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt. Dat akkoord moest door de 
onderhandelaars worden teruggekoppeld naar de achterbannen voor de zogenoemde ledenraadpleging en 
pas als dat een positief resultaat opleverde, kon een sociaal plan formeel door de colleges worden 
vastgesteld. 

Wat is PLE1N? 
PLE1N is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haaren, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. 
In het woord staat niet de letter i, maar het cijfer 1. Daarmee wordt bedoeld, dat deze gemeenten op een 
aantal terreinen één plein vormen. Een plein is een plaats van ontmoeting, vaak een centrale plek, waarop 
meer wegen uitkomen. 
 
Waarom PLE1N? 
Aan gemeenten worden steeds meer taken toegewezen en van gemeenten wordt door de burgers  een 
steeds hogere kwaliteit van dienstverlening gevraagd. Kleinere gemeenten zoals Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode en Haaren hebben niet altijd de vereiste kwaliteit in huis , zijn vaak kwetsbaar en moeten veel 
kosten maken om aan de gestelde eisen en taken te kunnen voldoen. 
Op basis van deze drie k’s hebben de drie gemeenten de samenwerking gezocht.  
 
Wat gaat PLE1N concreet doen? 
Na een lange en intensieve voorbereiding gaat PLE1N per 1 januari 2012 van start. Dit is het begin van een 
traject, waarin meer taken en hopelijk meer gemeenten zullen volgen. Met deze samenwerking hopen we – 
met behoud van de zelfstandigheid van de gemeenten – de kwaliteit te versterken, de kwetsbaarheid te 
verminderen en de kosten te beheersen. 
Concreet betekent dit, dat alle ambtenaren, die met belastingen, invorderingen en Wet Onroerend goed 
Zaken te maken hebben in Sint-Oedenrode komen te werken, die van automatisering en 
informatievoorziening (ICT-breed) in Sint-Michielsgestel en in die van personeel en organisatie per 1 april in 
Haaren. 
 
Wat merkt de burger van PLE1N? 
De burger wenst in zijn gemeente aan een eigen loket door dienstbare en deskundige ambtenaren op tijd 
geholpen te worden en wil daarvoor niet meer betalen dan nodig is. 
PLE1N zorgt er voor, dat deze wens van de burger, door te investeren op de drie k’s, wordt vervuld. 
In die zin merkt de burger er in de dagelijkse praktijk niets van, maar in de kwaliteit van de dienstverlening en 
in de portemonnee op den duur wel. 
 

KERST
KOOPAVONDEN

donderdag
Winkels open tot 21.00 uur

vrijdag
Winkels open tot 21.00 uur

zaterdag
Winkels open tot 17.00 uur

Sint-oedenrode
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Start aanbesteding leerlingenvervoer
De gemeenten Bernheze, Boekel, 
Landerd, Sint-Oedenrode, Uden 
en Veghel besteden samen het 
leerlingenvervoer aan. De docu-
menten daarvoor zijn deze week 
gepubliceerd. Taxibedrijven kun-
nen tot half februari inschrijven. 
Daarna volgt de beoordeling en 
zal begin april een gunningsbe-
sluit genomen worden door de 
gemeenten. De periode waarvoor 
wordt aanbesteed is 3 jaar, met 

een optie om maximaal twee maal 
met één jaar te verlengen. 

De zes samenwerkende gemeen-
ten denken met deze aanbesteding 
een goede balans te vinden tussen 
kwalitatief goed leerlingenvervoer 
en een efficiënte uitvoering daar-
van. De ritten kunnen beter en dus 
efficiënter worden gepland. Ook 
worden de kosten voor de aanbe-
steding zelf gedeeld.

Rooise draad mag iets kosten, 
maar niet teveel
De Rooise draad, waarin de visie 
van de gemeente is vastgelegd 
voor de toekomst, was donderdag-
avond inzet voor felle discussies. 
Aanleiding daarvoor was het kre-
diet van 20.000 euro voor een tus-
sentijds onderzoek door een extern 
bureau, naar de vraag of het visie-
document moet worden bijgesteld 
en zo ja op welke onderdelen.

De Rooise draad is in 2008 vastge-
steld voor de periode tot 2020. Bij 
de vaststelling ervan was inbegre-
pen dat die moest meegaan met 
zijn tijd, en daarom op gezette tij-
den tegen het licht moest worden 
gehouden. Maar om dit na drie jaar 
al te doen, bijna zonder budget, in 
deze economisch barre tijden, met 
1000 ambtelijke uren van een ge-
meentelijk apparaat op dieet, ging 
mening raadslid te ver. Gevolg: 
felle discussies, en na lang debat-
teren een afgemeten overwinning 
voor de indieners van het voorstel.

“Wij vragen ons af of het verstan-
dig is om dit nu te doen, vanuit deze 
sombere situatie. Het dieptepunt is 
nog niet bereikt,” trapte CDA-er 
Wiel Sporken de discussie af. Bij 

de kritische noot speelde ook een 
rol, dat de gemeente slechts één 
adviseur een offerte had laten uit-
brengen. ”Vriendjespolitiek” sug-
gereerde Etiënne Kensdell (fractie 
EBK) daarop. Hij complimenteerde 
daarbij het CDA, waarmee hij het 
voor het eerst sinds zijn vertrek uit 
die fractie roerend eens was. Ook 
Peter Verkuijlen, de andere CDA- 
dissident, schaarde zich bij de te-
genstanders. Tekenend voor de 
scherpe meningsverschillen in de 
raad was het unicum dat de BVT 
intern verdeel was. Tilly van den 
Tillaar schaarde zich bij de tegen-
standers van het voorstel, Frans 
van den Boomen was vóór. 

De tegenstanders hadden wel een 
alternatief: stel het een jaar uit, 
geef geen geld uit aan een extern 
bureau maar doe de klus in een 
paar brainstormsessies met vrijwil-
lige raadsleden, frisdenkers plus 
wat ambtelijke ondersteuning.
Na een fel pleidooi van burge-
meester Peter Maas werd het 
voorstel in stemming gebracht. 
Met een tweederde meerderheid 
werd het aangenomen.

En toen was het stil… helemaal stil

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling die wij hebben mogen

ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van ons mam, schoonmoeder en oma

Dora Passier-van Dinther

Het heeft ons meer dan goed gedaan te zien, te horen
en te voelen dat zo velen met ons hebben meegeleefd.

Simon, Wilma, Eline & Lisanne
Ingrid, René, Isa & Sam

Sint-Oedenrode, december 2011

DANKBETUIGING

Krediet gemeentesamenwerking 
bijna ongeschonden door de raad
Het krediet voor Ple1n, ofwel een 
samenwerkingsverband tussen 
Sint-Oedenrode, Sint-Michielsge-
stel en Haaren, is donderdag door 
de gemeenteraad bijna unaniem 
aangenomen. Alleen Peter Ver-
kuijlen van de gelijknamige fractie 

stemde tegen. 

Hij vond dat Rooi juist samen-
werking moest zoeken in het zui-
den. “Met Eindhoven. Want daar 
gebeurt het. Eindhoven Airport, 
Brainport, noem maar op.”

Speciale winter aanbieding: 

Houten vloeren vanaf € 11,80m2

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

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

Alle behandelingen mogelijk. 

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

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

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

Wijkvereniging Eerschot
In deze donkere dagen voor kerst 
staat vrijdag 23 december in Meer-
schot de tafels weer gereed voor de 
kaarters. Wij gaan weer jokeren en 
rikken om 20.00 uur. Dus leden kom 
allemaal, want dan kun je nog even 
lekker ontspannen voor de drukte 
van de kerstdagen. 

Wij gaan er weer iets gezelligs van 
maken. Dinsdag 27 december zijn de 
kinderen vanaf groep 3 tot 8 welkom. 

Wij gaan kienen voor leuke prijzen. 
Deze kienmiddag is van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Je kunt kijken of je even-
veel geluk hebt als de volwassenen 
door een prijsje te winnen. Kom dus 
kienen en neem dan ook €1.50 mee, 
want dan kun je meedoen. Hiervoor 
hoef je je niet op te geven. Dit zijn 
de laatste activiteiten voor 2011. Wij 
wensen jullie allemaal fijne feest-
dagen en hopen je in 2012 weer bij 
onze activiteiten te ontmoeten

Het team van Kapsalon Bella Plaza 
wenst u prettige Kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Kerkplein 3
5492 AN Sint-Oedenrode

tel: 0413 471305

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

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Nieuwe containers 
met meubelen 

zijn binnen

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Nergens 
goedkoper

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 
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Groen licht tarieven sportbedrijf 
Na de nodige discussies in de 
voorbereidingscommissie, en nog 
wat nabranders in de gemeente-
raad afgelopen donderdag, is het 
collegevoorstel over de tarieven 
en ombuigingen bij het sportbre-
drijf bijna unaniem aangenomen. 
Alleen fractie EBK stemde tegen. 

Portefeullehouder René Dekkers 
gaf aan, dat er niet alleen bezui-
nigd was op de huurtarieven van 
het sportbedrijf, maar ook op de 
bedrijfsvoering zelf. Het verwijt 
dat de verenigingen op veel te 
korte termijn met de bezuiniging 
werden geconfronteerd haalde hij 
onderuit: in juli was al een brief 
uitgegaan naar de verenigingen 
dat de tarieven zouden worden 

omgebogen. Een amendement 
van HvR/PvdA om de afbouw 
van de oude tarieven verder op te 
schuiven haalde het daarom niet.
Een suggestie van CDA-er Rien 
Verhagen voor een efficiëntere be-
drijfsvoering door het invoeren van 

een piek-en daltarief werd met in-
stemming binnengehaald en krijgt 
misschien een vervolg.  Peter Ver-
kijlen (fractie Peter Verkuijlen) dien-
de een motie in om het tarief voor 
jeugdzwemmen verder te verlagen, 
maar vond geen medestanders.  

Wij wensen U allen fi jne 
kerstdagen en een gezond 2012!

Tot ziens bij 
De Bever Groente en Fruit

Voor de gourmet of luxe
kerstdiner hebben wij de 
grootste keuze in 
overheerlijke salades, 
luxe slasoorten, hagelwitte 
champignons en vers 
gesneden groenten.
Uitgebreide sortering luxe 
groenten, ambachtelijke 
boerenkaas, heerlijk ijs en bavarois.

kerstdagen en een gezond 2012!
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Boskantseweg 87, 5492 VA Sint-Oedenrode, Tel: 0413-490102

DE VISWINKEL
Jolanda v.d. Broek, Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel. 5430081

Tot ziens bij:

Ook voor gourmet-, fondue- of visschotel
bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag in de winkel 
naar de mogelijkheden,
wij helpen u graag verder

f e e S T d a g e n . . . . . v i S d a g e n

Geef tijdiG uw bestellinG door...!!!

openingstijden
kerst

Dinsdag 21-12 08.00 ........... 18.00 uur
Woensdag 22-12 08.00 ........... 18.00 uur
Donderdag 23-12 08.00 ........... 20.00 uur
Vrijdag 24-12 07.00 ........... 17.00 uur
afhalen schalen:
Zaterdag 25-12 11.30 ........... 12.00 uur
Zondag 26-12 11.30 ........... 12.00 uur

nieuwjaar
Dinsdag 28-12 08.00 ........... 18.00 uur
Woensdag 29-12 08.00 ........... 18.00 uur
Donderdag 30-12 08.00 ........... 18.00 uur
Vrijdag 31-12 07.00 ........... 17.00 uur

wij wensen iedereen
fijne feestdaGen

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven
DE VISWINKEL

Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Nieuwjaar
Dinsdag      27-12   12.00-18.00 uur
Woensdag  28-12   08.00-18.00 uur
Donderdag 29-12   08.00-18.00 uur
Vrijdag     30-12   08.00-18.00 uur
Zaterdag     31-12   07.00-16.00 uur

FEESTDAGEN . . . . VISDAGEN

Kerst
Woensdag  21-12   08.00-18.00 uur
Donderdag 22-12   08.00-18.00 uur
Vrijdag     23-12   08.00-22.00 uur
Zaterdag     24-12   07.00-16.00 uur

Afhalen Schalen
Zondag     25-12   10.00-11.00 uur WIJ WENSEN IEDEREEN 

FIJNE FEESTDAGEN

Ook voor gourmet-, fondue- of visschotel 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. 
We helpen u graag verder.

DE VISWINKEL
Jolanda v.d. Broek, Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel. 5430081

Tot ziens bij:

Ook voor gourmet-, fondue- of visschotel
bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag in de winkel 
naar de mogelijkheden,
wij helpen u graag verder

f e e S T d a g e n . . . . . v i S d a g e n

Geef tijdiG uw bestellinG door...!!!

openingstijden
kerst

Dinsdag 21-12 08.00 ........... 18.00 uur
Woensdag 22-12 08.00 ........... 18.00 uur
Donderdag 23-12 08.00 ........... 20.00 uur
Vrijdag 24-12 07.00 ........... 17.00 uur
afhalen schalen:
Zaterdag 25-12 11.30 ........... 12.00 uur
Zondag 26-12 11.30 ........... 12.00 uur

nieuwjaar
Dinsdag 28-12 08.00 ........... 18.00 uur
Woensdag 29-12 08.00 ........... 18.00 uur
Donderdag 30-12 08.00 ........... 18.00 uur
Vrijdag 31-12 07.00 ........... 17.00 uur

wij wensen iedereen
fijne feestdaGen
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KEURSLAGERKOOPJE

Biefstukpuntjes

400 gram

5

95

SPECIAL

Cherrybeef

8 min 200 c oven

100 gram

2

10

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS 100 gram eiersalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

gourmet 

7 vleessoorten

250 gram p.p.

5

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

canadesche ham

alleen opwarmen

250 gram p.p.

3

65

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

De Gouden Leeuw opgeleverd

Donderdag 15 december heeft 
de officiële oplevering van De 
Gouden Leeuw plaatsgevonden. 
Met de sleuteloverdracht aan de 
nieuwe bewoners van het appar-
tement sluit Bouwgroep van Stip-
hout een roerige periode van tien 
jaar definitief af. 

Het monumentale pand aan de 
markt kon niet zomaar gesloopt 
worden. Na lang getouwtrek werd 
gekozen om De Gouden Leeuw af 

te breken en de kopie van het ge-
bouw terug te laten komen onder 
de voorwaarde dat er zoveel mo-
gelijk oude materialen hergebruikt 
moesten worden. Een toevallige 
voorbijgangster merkt treffend op: 
“Het heeft lang geduurd maar het 
resultaat mag er ook zijn: het is 
een prachtig pand geworden.”  
De afgelopen weken is hard ge-
werkt om het pand volledig af te 
werken. De veranda is geplaatst 
en voorzien van een terrazzo vloer. 
Met de realisatie van de veranda 
heeft De Gouden Leeuw de uitstra-
ling terug die zo kenmerkend was 
voor het pand. Als laatste puntjes 
op de spreekwoordelijke i worden 
de karakteristieke toegangspoort 
en de veranda nog geschilderd. 
Wanneer dat gebeurd, is afhanke-
lijk van de weeromstandigheden. 
Aan de achterzijde van het pand 
zijn de bouwketen inmiddels op-
geruimd. In samenwerking met 
Wovesto heeft de Rooise project-
ontwikkelaar het terrein achter de 
Meierij helemaal opnieuw inge-
richt. “Om de bouwactiviteiten zo 
goed mogelijk te laten verlopen, 
hebben we twee jaar lang alle 

bouwmaterialen vanaf de achter-
kant aangevoerd. Dit heeft voor 
de bewoners natuurlijk wel wat 
overlast opgeleverd, Maar we zijn 
blij dat we er iets moois voor terug 
hebben kunnen geven,” vertelt 
uitvoerder Michiel Maas. 
Met de oplevering is een definitie-
ve punt gezet achter een turbulen-
te periode. Marcel Merks van Gebr. 
Van Stiphout is met recht trots op 
dit gebouw: “We zijn erin geslaagd 
om oude en authentieke elemen-
ten met nieuwe bouwmaterialen te 
verbinden, zowel aan buitenzijde 
als aan de binnenkant. De twee 
appartementen, waarvan het ap-
partement op de eerste verdieping 
nog te koop is, zijn met oog voor 
detail afgewerkt zoals bijvoorbeeld 
de mooie architraven en de hoge 
plinten. Over deze appartementen: 
“Het is een mooie balans tussen 
karakteristieke charme en eigen-
tijdse luxe met een fantastische 
blik over de Rooise markt.” Over 
het horecagedeelte op de begane 
grond kan Merks nog niets vertel-
len. “Bavaria is op zoek naar een 
uitbater en we hopen op korte ter-
mijn meer duidelijkheid te krijgen.”

Bestuursdwang bij pand Schijndelseweg
Donderdagavond moest bur-
gemeester Peter Maas op twee 
plaatsen tegelijk zijn: bij de ge-
meenteraad en in Westelbeers, 
om de daar aanwezige geëvacu-
eerde “Rooise Polen” bij te praten 
en een hart onder de riem te ste-
ken. Aan de asbestsanering in hun 
verblijfplaats aan de Nijnselseweg 
wordt hard gewerkt en inmiddels 
zitten ze alweer warm én veilig op 
hun voormalige stek.

De vooruitzichten voor de ver-

antwoordelijken van het pand 
zijn echter minder rooskleurig, zo 
schetste Maas de gemeenteraad 
vóór zijn vertrek naar Westelbeers, 
na vragen vanuit de raad. De strek-
king van zijn verhaal was als volgt.

In verband met de nieuwe plannen 
met het pand is er in het voorjaar 
een controle geweest, onder meer 
op brandveiligheid, voordat de 
huidige huurder er in zat. Er wer-
den meer bewoners aangetroffen 
dan toegestaan. Er is toen handha-

vend opgetreden.

Bij het asbestprobleem moest di-
rect gehandeld worden maar noch 
de eigenaar, noch de verhuurder 
voelde zich daar kennelijk toe ge-
roepen. Op gezag van Maas is nu 
bestuursdwang toegepast, waarbij 
de huurder en de eigenaar aan-
sprakelijk gesteld worden voor alle 
kosten. “De kans daarop is waar-
schijnlijk groter bij de eigenaar dan 
bij de verhuurder, maar dat moe-
ten de juristen maar uitmaken.”  

Nog betere 
service in 
gemeentehuis
Om inwoners van onze ge-
meente nog beter en sneller te 
kunnen bedienen schaft onze 
gemeente een klantgeleidings-
systeem aan. 

Dit betekent voor personen, die 
zich aan de balie melden, dat zij 
aangeven waarvoor zij komen, 
wie zij willen spreken en waar-
over. U krijgt een nummer. Op 
een scherm wordt aangegeven 
hoe lang u moet wachten. Dit 
geeft de gemeente de moge-
lijkheden om extra mensen in 
te zetten indien nodig en wordt 
het ook makkelijker om mensen 
met een afspraak beter te kun-
nen bedienen.
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Het Palet en Welzijn Salus onder-
zoeken mogelijkheid fusie 
Het Palet uit Veghel en Welzijn 
Salus uit Rooi willen, samen met 
andere partners, inspelen op nieu-
we maatschappelijke ontwikke-
lingen. Ze mikken daarbij vooral 
op de WMO, de nieuwe WWnV 
en de transitie Jeugdzorg. Hun 
doelgroepen, waaronder oude-
ren, jongeren, mantelzorgers en 
kwetsbare burgers ondervinden 
hier direct de gevolgen van. De 
overheid doet meer dan ooit een 
beroep op de eigen kracht van de 
burger. Het welzijnswerk wil deze 
daarbij ondersteunen. 

Tegelijkertijd wordt er op het wel-
zijnswerk bezuinigd. Reden temeer 
om te zoeken naar krachtenbun-
deling en het versterken van het 
lokale welzijnswerk. 

Beide instellingen zijn relatief klein 
en kwetsbaar bij uitval van per-
soneel. Toch willen ze het welzijn 
nieuwe stijl voortvarend aanpak-
ken, waarvoor innovatie een be-
langrijke doelstelling is . 

Omdat ze dit probleem al zagen 
aankomen voordat er landelijke ta-
ken naar lokale overheden werden 
overgeheveld, voeren ze al langer 
gesprekken over samenwerking. 

Sinds enige tijd is al sprake van uit-
wisseling van personeel om tege-
moet te komen aan specifieke ken-
nis en competenties voor bepaalde 
werkzaamheden. De buurtbemid-
deling in Sint-Oedenrode worden 
nu bijvoorbeeld door een werkne-
mer van Het Palet uitgevoerd. 

Door beide besturen is  vastgesteld 
dat veel activiteiten alsmede de 
cultuur van beide organisaties heel 
goed bij elkaar aansluiten.

In januari 2012 start officieel het 
onderzoek naar de mogelijkheid tot 
fusie. Daarbij wordt gekeken of de 
verwachte voordelen inderdaad be-
haald kunnen worden. Met de be-
noeming van de directeur van Het 
Palet, Trix Cloosterman als interim 
directeur Salus achten  beide bestu-
ren zich verzekerd van deskundige 
ondersteuning van het onderzoek 
en een goede uitwisseling van gege-
vens. Het onderzoek wordt  begeleid 
door een gespecialiseerd bureau.

Medio juni 2012 zal het onderzoek 
zijn afgerond en kan een beslissing 
worden genomen. Het personeel van 
beide instellingen en de betrokken 
wethouders van beide gemeenten 
zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Starter van de maand december
RDLW Geveltechniek

Een goede baan had hij al. Toch miste hij nog een zekere drive. Na veel 
wikken en wegen, besloot Remco de Lange Wendels de grote stap te 
nemen. Het resultaat? RDLW Geveltechniek, hét aanspreekpunt als het 
gaat om gevelbekleding. 
Ondanks de economisch onzekere tijden heeft RDLW Geveltechniek al 
heel wat werk gerealiseerd. “Ik heb het geluk gehad dat ik via de Koning 
Bouw en Onderhoud al diverse projecten heb kunnen uitvoeren”, zegt 
de jonge ondernemer bescheiden. “Ik ben begonnen als timmerman/
meubelmaker en ben in de loop der jaren in functie steeds een stapje 
verder gegroeid. Via de binnendienst verkoop, werd ik vertegenwoordi-
ger van hout, plaatmaterialen en bouwproducten. Daarmee werd mijn 
werk al een stuk breder. Toch miste ik het werken met mijn handen en 
zo werd ik project begeleider. Toen was het pakket voor mij compleet. 
Omdat ik zowel de theoretische als de praktische kant had leren ken-
nen, zag ik alles wat er goed ging, maar ook wat er fout ging. Ik dacht 
‘wat ik nu voor mijn baas doe, dat kan ik ook voor mezelf’.” 
Dat was voor Remco het moment om de stap te wagen. Voor zijn klanten, 
zowel particulieren als aannemers, biedt hij een totaalproduct. Hij geeft 
advies, levert het materiaal en brengt het aan op de gevel. Zijn uitdaging? 
“Ik wil ervoor zorgen dat de mensen de goede en juiste producten hebben, 
met de juiste uitstraling. Bij scholen wordt tegenwoordig bijvoorbeeld veel 
trespa gebruikt in verschillende kleuren. Terwijl bij een bejaardentehuis bij-
voorbeeld echt hout veel beter past. Momenteel zijn architecten vaak bezig 
met verschillende soorten materialen. Soms worden die echter verkeerd 
toegepast. Ik wil hierbij een stap eerder zijn en fouten voorkomen.”
De know-how heeft hij zeker in huis, of het nu gaat om hout, trespa, 
eternit, werzalit, abet of keralit, Remco weet er alles van; en praktisch 
is hij ook. Zijn oude werkgevers kunnen daarover meepraten. Bij zo-
wel Jongeneel als van Aarle Houtbedrijf heeft hij twee keer gewerkt. 
Ze vroegen hem steeds weer terug. Als werknemer zal dat nu niet snel 
meer gebeuren, maar dat betekent niet dat ze niet kunnen samenwer-
ken. Remco: “We leveren hand- en spandiensten aan elkaar en spelen 
elkaar werk toe.” De klant heeft er alleen maar baat bij. 
Heeft u ver- of nieuwbouwplannen? Wilt u een dakkapel, nieuwe boei-
boorden en/of nieuwe gevelbekleding? Alles is mogelijk. 
Bel voor meer informatie 06-12902904.
RDLW Geveltechniek
Hazelaarstraat 7
Sint-Oedenrode

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Welzijn Salus toont dankbaarheid 
aan vrijwilligers
Welzijn Salus koestert haar vrij-
willigers, dat is wel duidelijk. 
Ieder jaar weer wordt er een spe-
ciale avond georganiseerd om de 

dankbaarheid te tonen. Afgelopen 
donderdag vond de bedankavond 
plaats in Zorgboerderij Dommel-
hoeve aan het Cathalijnepad. 

Iedereen weet wel dat er veel 
vrijwilligers betrokken zijn bij de 
Welzijnsorganisatie, maar zóveel? 
Liefst 140 vrijwilligers, van jong 

tot oud, stroomden de Zorgboer-
derij binnen om een gezellige 
avond te beleven. De steunpila-
ren werden welkom geheten door 
Janny Forsten van ouderenwerk. 
Zij gaf vrij snel het woord aan 
voorzitter Guus van Heereveld. 
Hij onderstreepte nog maar eens 
hoe trots Salus is op het aantal 
vrijwilligers en dat ze afhankelijk 
zijn van de goede hulp die de vrij-
willigers  bieden.
Hij opende zijn speech met het 
nieuws dat Salus en Het Palet aan 
het onderzoeken zijn wat de mo-
gelijkheden zijn om nog nauwer 
samen te gaan werken. Het was 
een mooi bruggetje om daarna 
het woord te geven aan interimdi-
recteur Trix Kloosterman. Volgens 
haar was het een eer om aanwe-
zig te zijn en ze gaf aan dat ze 
snel iedereen wilde leren kennen. 
Kloosterman: “Het zijn moeilijke 
tijden. Vooral voor mensen met 
een beperking. Het bieden van 
hulp is dan heel waardevol. Klus-
jes doen, een briefje bezorgen 
of activiteiten ontplooien. Alles 
is belangrijk. Daarvoor willen we 
jullie hartelijk bedanken.”

DJ LaFuente zet Oud Rooij in 
vuur en vlam

DJ LaFuente geniet enorme bekendheid onder de Nederlandse jeugd. De 
populaire discjockey trad afgelopen vrijdag op in café Oud Rooij. Rond 
23.00uur betrad hij de kroeg. Het was zo druk, dat hij nog maar net binnen 
kon. Iedereen kwam voor hem. De sfeer was uitstekend en binnen een mum 
van tijd stond Oud Rooij in vuur en vlam.
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Omdat hij de baas
is, bepaalt de trainer het
team voor de basis.

   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Julia
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Stichting Zienderogen helpt honderden Gambianen

In DeMooiRooiKrant van vorige 
week stond een opgetogen Leo 
Leenders die maar liefst 1500 euro 
kreeg uit handen van de Lions-
club. Het bedrag wordt helemaal 
gebruikt voor Stichting Ziender-
ogen. De trouwe MooiRooi lezer 
weet nog dat er begin dit jaar een 
artikel over de organisatie in deze 
krant heeft gestaan. Dat ging over 
het avontuur dat Leo en Erna be-
leefden in Mauritanië. Van 5 t/m 
17 november hielpen ze slecht-
zienden in Gambia. Ook dat liet 
weer een enorme indruk achter.

Stichting Zienderogen is een in-
stantie die hulp biedt aan slecht-
ziende mensen in arme landen. 
Er wordt gekeken of gezichtspro-
blemen kunnen worden opgelost. 
Door een bril of door een medische 
ingreep. Leo en Erna zijn aangeslo-
ten bij de Stichting en gaan onge-
veer twee maal per jaar op pad om 
mensen te helpen. Tijdens de trip 
naar Gambia werden ze vergezeld 
door een ander opticienskoppel en 
een oogarts, die ditmaal beschik-
baar was, want dat is lang niet 
altijd het geval. Dat gaf het team 
ditmaal meer mogelijkheden op 
het gebied van genezing. 

Gambia is een relatief klein land, 
wat als een lang lint onder Senegal 

door kronkelt. Alleen het gedeelte 
bij de kust wordt benut voor toe-
risme. De rest van het land is heel 
arm en door boeren slecht te ver-
bouwen. Er liggen namelijk veel 
moerassen die akkerbouw vrijwel 
onmogelijk maken. Leo en Erna 
gingen net na het toeristische ge-
deelte aan de slag. Op vier ver-
schillende locaties staken ze de 
handen uit de mouwen en ook hier 
was het weer hard nodig.

In totaal maakte het team 1282 
oogmetingen, waarvan er uitein-
delijk 350 personen een bril kregen 
aangemeten. Natuurlijk waren er 
ook deze keer schrijnende geval-

len. Infecties kwamen regelma-
tig voor, dus medicatie was zeer 
noodzakelijk. De oogarts wist pre-
cies wat hij uit kon schrijven, want 
hij had van tevoren al in kaart 
gebracht welke medicijnen er te 
verkrijgen waren. Ook glaucoom 
is een veel voorkomende ziekte 
onder Afrikanen. Het is een ziekte 
waarbij er teveel druk op de ogen 
ontstaat omdat het vocht niet weg 
kan. Een glaucoom patiënt moet 
eigenlijk of geopereerd worden 
of heel zijn leven druppelen. Een 
jongen van 20 jaar werd hevig te-
leurgesteld. Door glaucoom zag hij 
heel slecht – bijna niets meer - en 
dat kon uiteraard niet meer gene-
zen worden. Er werd hem geadvi-
seerd om naar een blindenschool 
te gaan. Hij barstte in tranen uit….

De mensen daar hebben vaak valse 
hoop. Sommige gevallen zijn niet 
of nauwelijks op te lossen, maar 
ook zijn er veel Gambianen die 
wel geholpen zijn en binnenkort 
een bril tegemoet kunnen zien, of 
door een kleine ingreep beter zicht 
hebben gekregen. De Rooise opti-
ciens Huiskens, Pearle en Eye Wish 
dragen allemaal hun steentje bij 
door brilglazen te slijpen. Zo blijft 
Stichting Zienderogen zich inzet-
ten voor de minder bedeelden. 

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

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

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

40 Jaar getrouwd
Opa Tinus & oma Netty

Van harte gefeliciteerd!
Een hele dikke knuffel van
Mats, Tom, Saartje & Pien

Hoera een meisje!
Geboren op 11-12-’11

                    
Mila

Dochter 
   van Rens Vervoort 
en Kim van Boxtel

Marijnenstraat 28
5491 CT St Oedenrode

Geboren, 10-12-‘11

Teun 
Marijn Passier

Zoon van
 Rosella van Haver 

en Bart Passier
Broer van Siebe

Colijnstraat 34, 
5491 CN Sint-Oedenrode

Mijntje 40 jaar

Proficiat !

Je bent van harte 
welkom op 

vrijdag 23 dec.
in de Dorpsherberg 

v.a. 20.00

Ton en Marion 

19 december 
wordt Ton 40 
tijd voor een 

FEESTJE!!
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- volledige invoer boekhouding
- aangifte omzetbelasting
- samenstellen jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

Wilgenstraat 9
5492 EL Sint-Oedenrode
0413-477828
06-51883968

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

HEUVEL 34       SINT-OEDENRODE       0413 870049        WWW.WELTENJUWELIERS.NL

BRILJANTE OPENINGSAANBIEDING

14 KARAAT TOP WESSELTON VVS/VS

3X0,02CT 1X0,10CT 3X0,05CT

877,–

€  629,–

662,– 

€ 449,–
838,–

€ 589,–

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is op zoek naar:
Interieurverzorgsters

Voor een aantal ochtenden per week,
Is te combineren met schooltijden, vanaf begin 2012.

Functie eisen: 
Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of je kunt contact opnemen met Albert 

van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu   
Wij verwachten je sollicitatie per mail of brief voor

     1 januari 2012 te hebben ontvangen.

Vuurwerkshow prachtig startschot vuurwerkverkoop

De vuurwerkshow van Forum 
bouwmarkt van afgelopen don-
derdag trok wederom honderden 
bezoekers. Een uur lang werden 
de mooiste pijlen en potten afge-
vuurd. De gasten genoten en vul-
den driftig hun bestelformuliertje 
in. Ieder stuk vuurwerk werd breed 
uitgemeten op het grote scherm, 
zodat meteen duidelijk was welk 
product uiteen spatte, hoe die 
heette en wat die moet kosten. 
Carnavalsvereniging de Lepkes 
haalde een leuke zakcent op. Ter 
gelegenheid van hun 44-jarig be-
staan mochten zij uitbater zijn van 
twee snackwagens.

De organisatie beloofde een spet-
terende finale. Ze kregen gelijk, 
het slot was weergaloos. Er werd 
dan ook dertig kilo meer de lucht 
in geschoten ten opzichte van vo-
rig jaar. De toeschouwers kregen 
direct nieuwjaarskriebels. Ook de 
allerkleinsten keken hun ogen uit. 
“Die wil ik ook!”, riep een kleine 

rakker. Papa keek snel even naar 
het scherm of het binnen zijn bud-
get past. 

Hij heeft nog maar een paar weken 
de tijd om te bestellen. Op dit mo-
ment is vuurwerk te bestellen via 
www.bestelvuurwerk.nl en www.
vuurwerk.bouwmarktforum.nl. Als 
de losse verkoop in de winkel be-
gint (29, 30 en 31 december) zul-
len de websites sluiten. In de win-

kel staat een verkoopteam klaar 
om uitleg te geven over de twee 
beste merken die de vuurwerkspe-
cialist voert. Zij weten alles over 
het vuurwerk en kunnen perfect 
adviseren. Het is dus mogelijk om 
via de site en in de winkel vuur-
werk te bestellen. Vuurwerkspe-
cialist bouwmarkt Forum biedt de 
garantie dat ze de producten kun-
nen leveren. De prijs/kwaliteit ver-
houding is zeer goed en ook met 
de veiligheid zit het snor. Alle pro-
ducten zijn streng gecontroleerd. 
Het vuurwerk verkoopteam nodigt 
iedereen uit om een kijkje te ko-
men nemen in de winkel. Ze zijn 
er klaar voor om iedereen een on-
vergetelijk Nieuwjaar te bezorgen.

advertorial

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

Twee dieven aangehouden op 
gestolen fietsen 
Son en Breugel/Sint Oedenrode 
- Op de Boslaan in Son en Breu-
gel heeft de politie Brabant Zuid-
Oost in de nacht van donderdag 
op vrijdag rond 2.00 uur twee 
Poolse mannen (23 en 26 jaar, 
zonder vaste- woon of verblijf-
plaats) aangehouden. 

Surveillerende agenten con-
troleerden het tweetal die daar 
fietsten zonder licht. Na controle 
bleken beide fietsen als gestolen 
in het politiesysteem vermeld te 
staan. Verder onderzoek bij de 
twee wees uit dat ze één auto-
radio, kabels, twee navigatie-
systemen en een zakmes bij zich 

hadden. Ook werden vijf grip-
zakjes met (vermoedelijk) speed 
aangetroffen. Al deze zaken zijn 
door de politie in beslag geno-
men. Onderzoek wees uit dat één 
van de navigatiesystemen en de 
radio waren gestolen uit een bus, 
die geparkeerd stond in de Lindel-
aan in Sint Oederenrode. De po-
litie hoopt ook de eigenaren van 
de overige goederen te traceren 
en vraagt mogelijke benadeelden 
aangifte te doen als dat (nog) 
niet is gebeurd. De mannen zijn 
ter plaatse aangehouden en mee-
genomen naar het politiebureau 
voor verder onderzoek.

Marktkoopman gereanimeerd

Bestuurder raakt rijbewijs kwijt

Afgelopen vrijdagochtend is op 
de weekmarkt van Sint-Oeden-
rode een marktkoopman gere-
animeerd. Eerst door omstanders 
en later door de toegesnelde am-

bulancedienst. De man had een 
hartaanval gekregen. Hij werd 
direct overgebracht naar de in-
tensive care van een nabijgelegen 
ziekenhuis.

De politie heeft zaterdagavond 
een 30-jarige inwoner van Sint 
Oedenrode in de Bernhardstraat 
aangehouden omdat hij onder 
invloed van alcohol een auto 
bestuurde. Nadat hij was over-
gebracht naar het politiebureau 
werd een ademanalyse van hem 

afgenomen. Daaruit bleek dat hij 
als beginnend bestuurder onge-
veer 4,5 keer te veel had gedron-
ken. Daarom werd zijn rijbewijs 
ingevorderd. De man mocht na 
verhoor weer gaan. Tegen hem 
wordt proces-verbaal opgemaakt.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Personeel
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Postkantoor gesloten?

Uw voordelen:
• Uw pakket binnen één werkdag overal in

Nederland bezorgd
• Naar de rest van de Europese Unie met

hetzelfde gemak
• Elk pakket is tot max. € 500,- verzekerd

(met een eigen risico van € 50,-)
• Duidelijke prijsstelling op basis van omvang
• Uw pakket is het gehele traject via internet te volgen
• Standaard handtekening voor ontvangst

Verzending van pakketten via de Pakket Shop geschiedt uitsluitend op basis van de 
Algemene Pakket Shop Voorwaarden van GLS Netherlands.

Foto de Vakman 
Kerkplein 1 
5492 AN Sint Oedenrode 
(0413) 47 31 47 

www.gls-netherlands.com

37
5-

54
92

AN

Groep 8 basisschool Nijnsel wint groepsfoto

De leerlingen van groep 8 van de Sint 
Antonius van Paduaschool zijn afge-
lopen maandagochtend met zijn al-
len op de foto gezet. Deze foto kreeg 
de klas als prijs toegewezen door de 
organisatie van de ‘Dag van Respect’ 
in Sint-Oedenrode die bestaat uit de 
Lions Club, de gemeente en Cultuur 

Richting Onderwijs Sint-Oedenrode.

Op 10 november stond Sint-Oeden-
rode stil bij de ‘Dag van Respect’. Het 
thema van dit jaar was ‘respect voor 
jezelf’. Leerlingen van alle groepen 8 
in Rooi deden mee aan een teken-
wedstrijd en wethouders kwamen sa-

men met andere sprekers een gastles 
geven. Daarnaast werd op de och-
tend van 10 november in Mariëndael 
een film vertoond. De klassen moes-
ten daar vragen over beantwoorden. 
Wie had de film het best begrepen? 
Dat bleek uiteindelijk groep 8 van de 
basisschool uit Nijnsel.

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Donderdag , vrijdag en zaterdag op alle 

KERSTARTIKELEN 

20% KORTING
(m.u.v. kerststukken en kerstboeketten)

op kerstdiner?  
verras uw gastvrouw 

met een mooi kerststuk

Een ruime keuze kerststukken 
en kerstboeketten voor elke 

smaak en beurs

Kerst lopend buffet:

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

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

Garnalen – rundvlees – zalm – kip – varkensvlees – vers 

fruit – ijs – kreeftsalade
(reserveren gewenst) 

Afhalen kan ook, alleen van afhaallijst

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

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

Alle kerstdagen lopend buffet

RTL 4 programma Enjoy Life ontdekt uniek concept van 'De Pastorie'

Exclusief kerstshoppen en dineren onder één dak  
Het RTL-4 programma  Enjoy Life 
was twee weken terug in Sint-
Oedenrode om te kerstshoppen. 
In de tv-serie neemt het duo San-
ne Heijen en Arno Raymakers de 
kijker mee door het land, op zoek 
naar winterse vrijetijds belevenis-
sen en unieke uitstapjes. Sanne 
houdt van shoppen, Arno van lek-
ker eten dus het unieke concept 
van De Pastorie moest onder de tv-
loep gehouden worden. Vrouwen 
kunnen er uitgebreid hun gang 
gaan in de exclusieve damesmode 
zaak, terwijl de mannen zich in de 
brasserie te goed kunnen doen aan 
een lekker wijntje en andere ver-

snaperingen. De sfeer van het ka-
rakteristieke pand in het centrum 
van Sint-Oedenrode draagt bij aan 
het ultieme kerstgevoel!

De Pastorie in het pittoreske Bra-
bantse plaatsje begon in 2007 als 
dames-modewinkel, in een bij-
zonder monumentaal pand. Het 
gebouw, midden in het centrum 
van het dorp, ademt het Bour-
gondische leven, van binnen en 
buiten! De modezaak heeft grote 
namen als Philipp Plein, Pierre Bal-
main, Valentino,Missoni en Liu-Jo 
etc. in de collectie. Een deur verder 
in het statige gebouw zit de bras-

serie, waar je naast een drankje of 
een lunch dus ook uitgebreid kunt 
dineren. Nieuw is het Koetshuis 
dat onlangs achter het bestaande 
pand is gebouwd en dat onder an-
dere geschikt is voor modeshows, 
feestjes of vergaderingen. Meer 
info: www.pastorie.nl
Wil je weten wat de twee RTL pre-
sentatoren vinden van De Pasto-
rie? Kijk a.s. Zondag Eerste Kerst-
dag op RTL 4! Enjoy Life is iedere 
zondagochtend te zien om 10:50u
Uitzending RTL4: zondag 25 de-
cember, 10:50 uur.
Herhaling RTL4: zaterdag 31 de-
cember, 10:00 uur.

advertorial

Het team van kapsalon Unique 
wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl

5492 BL  S int- Oedenrode
Tel.   0413-477829

w w w.unique -k apsalon.nl
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Rustig mer, we zijn allemaol teg’lijk aon Paose
(Rustig maar, we zijn allemaal tegelijk aan Pasen.)
De tijd gaat voor iedereen even snel.

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 In Februari start bouw 
klimaatneutrale woningen in Boskant

Wat een ophef, wij  
kinderen maken allang

klimaatneutrale hutten 
aan de Boskant

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Een kerstmysterie
 

*
onder de oude 
middeleeuwse toren
sta ik even stil
als de bejaarde slag
het Angelus laat horen
*
zij is een roepende
over winterse velden
met statige galm 
zonder dat men haar nog
ziet als hemelse bruid
*
gedragen door 
een stenen verleden
en echoënde psalmen, 
naar verluidt
*
maar laten we ons 
nog verwonderen
door eenvoud en mystiek 
ik zou het niet weten: 
zie zoveel koude mimiek
*
 doch bij de geboorte
 van ieder mensenkind
 mag men ervaren
 hoe een vreugdevolle
 verwachting
 kan worden bemind

 

Sanne van Roosmalen 500e volger

Sanne van Roosmalen is de 500e 
volger van DeMooiRooiKrant op 
Twitter. Ongeveer driekwart jaar 
geleden begon het weekblad met 
een eigen profiel. Dagelijks komen 
er volgers bij die @demooirooikrant 
in de gaten willen houden. En te-
recht, want DeMooiRooiKrant 
zet regelmatig berichten op het 

sociale netwerk. Toen Sanne ‘lid’ 
werd, kreeg ze direct een tweet te-
rug met daarin de mededeling dat 
ze een verrassing mocht komen 
halen. Dat deed ze met plezier. 
Afgelopen donderdag kreeg ze 
een Rooi2000 waardebon van 15 
euro. Sanne bedankt en wij gaan 
op naar de 750 !

@demooirooikrant

Doe mee en win een leuke prijs

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

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

Dubbele 
spaarpuntenactie!

4446   € 25,00
5199   € 25,00
5770   € 25,00
5945   € 25,00
6282   € 25,00

6324   € 25,00
6893   € 25,00
9134   € 25,00
9606   € 25,00
10543   € 25,00 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Blijf van andermans spullen af

Een aantal jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Zoals iedere gepensioneer-
de ben ik toen op zoek gegaan naar een leuke hobby, een boeiend tijdverdrijf. 
Tot mijn grote plezier kreeg ik de mogelijkheid om een klein weiland te pachten 
in aan de Horst in Olland. Ik besloot om daar wat beesten te houden, zoals 
herten, kippen, eenden, pauwen, fazanten enzovoorts. 
Twee jaar geleden zijn enkele personen zo onbeschoft geweest om de poort 
open te breken en fazanten te laten ontsnappen. Gelukkig ging het daarna heel 
lang goed. Tot twee weken geleden. Enkele netten boven het weilandje wer-
den kapot gescheurd. Wederom zijn enkele fazanten ontsnapt. Tot overmaat 
van ramp is afgelopen weekend vrijwel hetzelfde gebeurd. Enkele personen zijn 
over het hek geklommen, hebben gaas kapot getrokken en twee pauwen mee-
genomen. Eentje is er ontsnapt. Verschrikkelijk dat er mensen zijn die tot zoiets 
in staat zijn. Zo wordt mijn plezier ontnomen. Blijf van andermans spullen af!!
De maat is nu vol. Ik heb de politie ingeschakeld. Ik hoop dat mensen die iets 
gezien of gehoord hebben zich willen melden bij de politie. 

Joop Passier

Ontdek muziek met blokfluit
Fanfare 
Nos Jungit Apollo 
start in januari 
2012 met blok-
fluitlessen voor 
kinderen vanaf 
groep 4. Tijdens 
de blokfluitles-
sen leren de kin-
deren de basis 
van muziek ma-
ken, waaronder 

noten lezen en ritmes spelen. 
Na een aantal lessen kunnen de kinderen al liedjes spelen. Ook leren 
ze om samen muziek te maken. Want samen wordt muziek maken pas 
echt leuk. 

Voor meer info of aanmelden voor de blokfluitlessen of over fanfare 
NJA kun je terecht bij Ingrid van Kasteren (tel. 0413-474896). Of stel je 
vraag per mail: info.fanfarenja@hetnet.nl . Opgeven o.v.v. naam, leef-
tijd, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met je op.
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“Als u Kerst nog mee wilt maken, zou ik maar open doen”

Het was twee dagen voor Kerst 1965. Frans Gevers reed rustig in zijn 
busje vanuit Kampoda Sint-Oedenrode richting Geldrop. Daar stond een 
nevenfabriek van het bedrijf en Frans had de opdracht om daar de loon-
zakjes voor het personeel heen te brengen. Goedgevulde loonzakjes, 
het was immers bijna Kerst en de mensen kregen een bonus bovenop 
hun normale loon. Tussen  Nederwetten en Nuenen werd de Rooienaar 
tot stoppen gemaand door twee politieagenten. Controle, dacht Frans, 
maar voor hij het wist keek hij recht in de loop van een pistool….

“Je zou zeggen dat ik schrok, maar 
ik moest eigenlijk glimlachen. Ik 
wist even niet wat er gebeurde en 
dacht dat het flauwekul was. Pas 
toen hij zei ‘Als u de Kerst nog 
mee wilt maken, zou ik maar open 
doen’ besefte ik dat het om een 
overval ging.” De inmiddels 85-ja-

rige Frans Gevers laat verschillen-
de krantenknipsels zien. Het was 
destijds groot nieuws. Niet ver-
wonderlijk, want de overval was 
‘modern’ uitgevoerd en tevens 
werd een flinke buit meegeno-
men. Frans moest toekijken hoe de 
boeven 25000 gulden meenamen 

in hun groene Opel station.  Een 
reusachtig bedrag voor die tijd. De 
overvallers moesten geweten heb-
ben dat Frans op donderdag het 
geld ging overhandigen. Norma-
liter reed hij zijn route op vrijdag, 
maar om de mensen nog kans te 
geven om kerstinkopen te doen, 
werd hem verzocht om het een 
dag eerder te brengen. 

Toen de dieven ervandoor scheur-
den kon Frans nog snel even het 
nummer opschrijven. Frans: “Dat 
kon ik gelukkig nog net lezen ja, 
maar ondertussen maakte ik me 
erg druk om het geld. Het was het 
geld van dhr. van de Kamp! Ik ben 
een eindje terug gelopen om te 
bellen bij een boerderij. Eerst belde 
ik de politie en toen snel de direc-
teur. Hij was als één van de eerste 
aanwezig. De brugwachter in Son 
zei later dat de directeur de brug 
niet had geraakt, zo hard reed hij. 
Meteen toen hij er was, stelde hij 
me op mijn gemak. ‘Gevertje, ik 
ben blij dat ze je niets hebben ge-
daan. Maak je over het geld maar 
geen zorgen. Dat lossen we op.’ Ik 
ben niet echt bang geweest. Ik heb 
drie jaar in Indië gediend en was 
dus wel wat gewend, maar deze 
woorden stelden me gerust.”

Binnen een half uur krioelde het op 
plaats delict van politie en pers. Ie-
dereen wilde iets van Frans, maar 
hij kreeg van de rechercheur te 
horen dat hij niet teveel los mocht 
laten. Het onderzoek was direct in 
volle gang. “Niet veel later werden 
er in Eindhoven twee mannen op-
gepakt van wie de auto was. Een 
groene Opel valt natuurlijk op. Ik 
moest holderdebolder mee naar 
Eindhoven om te zien of ik ze her-
kende. Ze kregen een politiepet 
op, maar het was meteen duidelijk. 
Zij waren het niet.”

“Toen ik in Eindhoven was, vroeg 
ik aan een agent of mijn vrouw al 
was geïnformeerd, maar dat had-
den ze nog niet gedaan! Thuis 

was ze inmiddels ingelicht door de 
buurvrouw die me op het journaal 
had gezien.” Frans ging naar huis 
om zijn vrouw in de armen te slui-
ten. ’s Avonds zat het huis vol en 
werd er een borreltje gedronken 
op de goede afloop. “Dat was heel 
gezellig, maar ineens moest ik naar 
het bureau in Nuenen. Dit keer 
hadden ze de daders echt te pak-
ken. Weer moest ik door het glas 
kijken naar mannen met een po-

litiepet. Ditmaal herkende ik hem 
meteen. Het was de ‘hoofddader’, 
de man die zei dat ik de deur open 
moest doen. Hoewel ik het niet zo 
prettig vond wilde de politie me 
met hem in contact brengen. Het 
enige wat ik zei was: ‘Ik geloof 
dat we elkaar vandaag eerder ge-
zien hebben’. Daarna ben ik direct 
weggelopen.” 

Later bleek dat de compagnon 
van de hoofddader geestelijk niet 
helemaal in orde was. Hij kreeg 
‘maar’ één jaar cel, terwijl het brein 
achter de overval drie jaar gevan-
genisstraf kreeg toegewezen. 
Frans: “Achteraf bleek dat ik ook 
verdachte ben geweest. Eigenlijk 
ook wel logisch. Gelukkig hadden 
twee houtwerkers, die in het bos 
bezig waren, gezien wat er was 
gebeurd.”

Het werd een Kerst die Frans Ge-
vers nooit meer zou vergeten. Twee 
dagen later zat hij in de Nachtmis. 
Toen de misdienaren naar het al-
taar liepen en omkeken, waren 
ze Pastoor Klessens kwijt. Hij had 
Frans gezien en was er even blijven 
staan. “Ik ben blij dat je nog in ons 
midden bent”, sprak hij en klopte 
Frans op zijn schouder.

“DE DIREcTEuR HAD DE BRug NIET 
gERAAKT, zO HARD REED HIJ.”

Frans gevers toont een krant uit 1965 
waarin de overval breed werd uitgemeten.

Een paar weken na de overval poseerde 
Frans op de plek des onheils

TUINSTYLING & COUNTRYSTORE
Peppelhoeve - Liempdseweg 6 - 5492 SM  Sint-Oedenrode - Tel. 0413 - 47 52 86 - www.peppelhoeve.nl 

Open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

Mooie collectie wax coats, winterlaarzen, 
warme Ierse truien, tweed colberts en accessoires

Van o.a. de volgende merken: 
Magellan & Mulloy  -  John Bardale  

Fisherman out of Ireland 
Barwick  -  Jack Murphy  -  Stetson

Kerst en wintersfeer bij Peppelhoeve

Buitenhaarden show
Nu volop december aanbiedingen 

 tot 50% korting
Kijk ook op  www.peppelhoeve-countrystore.nl

Tweede kerstdag 

geopend van 

12.00-17.00 uur 

Wintersale 

Kossen | Design

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

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • maghalke • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

 2e kerstdag geopend van 11.00 - 17.00 uur
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Standplaatsen
Bekendmaking verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan Grewada voor het innemen van een standplaats in park Kienehoef te Sint-Oedenrode op woensdagmiddag, zater-
dag, zondag en tijdens de schoolvakanties in de maanden maart tot en met oktober 2012, voor het verkopen van ijs- en 
snackproducten.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan Stichting Vrienden van Odendael voor het organiseren van een kinderwinterkermis op 29 december 2011 van 
11.00 tot 16.00 uur op het terrein van Odendael, Odendael 1 te Sint-Oedenrode.
- Aan VV Boskant voor het organiseren van Boskant’s got Talent op 13 januari en 15 januari 2012 in een tent op de par-
keerplaats van VV Boskant, Hazelaarstraat 54 te Boskant.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 26 november
- Oudervereniging Basisschool Dommelrode; papiercontainer op parkeerplaats 
bij cultureel educatief centrum Mariëndael tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

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

Kledingcontainers rond oud en nieuw
De kledingcontainers van Reshare/het Leger des Heils zijn, om veiligheidsre-
denen, gesloten tussen woensdag 28 december 2011 en woensdag 4 januari 
2012. Na 5 januari kunt u de kledingcontainers weer gebruiken.

Huisvuilinzamelschema 2012 en afvalwijzer 2011
Een dezer dagen ontvangt u het huisvuilinzamelschema 2012 en een afvalwij-
zer. Raadpleeg en bewaar deze informatie goed. Het huisvuilinzamelschema 
bevat alle data waarop u uw huishoudelijk afval kunt aanbieden. Ontvangt 
u deze informatie niet neem dan vanaf 9 januari 2012 kontact op met de ge-
meente via telefoonnummer 
(0413) 481911 of via info@sint-oedenrode.nl.

Glas rond de feestdagen
De glasbakken worden in de maand december vaker dan gebruikelijk leeg-
gemaakt. Ondanks deze inspanningen kan het gebeuren dat een glasbak he-
lemaal vol is. Ons advies; wacht enkele weken met een bezoek aan de glasbak 
of bezoek de milieustraat waar ook glasbakken staan waar u uw glas gratis 
kwijt kunt.

Gewijzigde openingstijden milieustraat rond de feestdagen
De gemeentelijke milieustraat aan de Eversestraat is op de zaterdagen 24 en 
31 december van 08.00 uur tot 15.00 uur geopend. Op alle andere dagen is de 
milieustraat op de gebruikelijke tijden geopend.

Houd de jaarwisseling gezellig

Verknal het niet voor jezelf of een ander
Het einde van het jaar is in zicht. Om 
de jaarwisseling feestelijk, maar voor-
al ook veilig en prettig te laten ver-
lopen vragen wij de komende weken 
uw aandacht voor het volgende:

Officieel mag er nog geen vuurwerk 
verkocht worden, maar toch is er hier 
en daar ’s nachts al een knal te horen. 
Afgelopen jaren heeft de gemeente 
maar liefst €12.000,= materiaalschade 

gehad door vuurwerk aan o.a. ver-
keersborden, publicatieborden, prullen-
bakken, brievenbussen en straatkolken. 

Spreek elkaar aan
Kent u iemand van wie u weet dat ze 
al vuurwerk afsteken? Spreek hen dan 
daar op aan. Vanaf 1 december voeren 
de politie en bureau Halt een lik-op-
stuk beleid. 

Meer informatie
Neem dan contact op met M. Rijkers, 
beleidsmedewerker integrale veilig-
heid, tel: 0413-481911. Om het af-
steken van vuurwerk of illegale opslag 
te melden, kunt contact opnemen 
met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 
0800-7000. 

Op www.meldmisdaadanoniem.nl vindt 
u meer informatie over dit onderwerp.

Positieve resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo
Het merendeel van de cliënten van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is positief over de uitvoering 
van deze wet in Sint-Oedenrode. Dat 
blijkt uit het jaarlijkse klanttevre-
denheidsonderzoek dat de gemeente 
heeft gehouden. 

De Wmo geeft de gemeente een be-
langrijke taak: ervoor zorgen dat ie-
dereen zo lang mogelijk zelfstandig 
kan blijven wonen en volwaardig kan 
deelnemen aan de samenleving. De 
wet verplicht gemeenten jaarlijks een 
tevredenheidsonderzoek uit te voeren 
onder de cliënten. Het onderzoek dat 
nu gereed is gaat over het jaar 2010. 
Van de 597 vragenlijsten die de ge-
meente heeft verzonden, zijn er 335 
ingevuld teruggestuurd.
De onderwerpen waarop de gemeente 
het beste scoort zijn:
-De manier waarop de cliënt is behan-
deld bij de aanvraag

-De deskundigheid van de klantmana-
gers van de gemeente
-De tijd die voor de cliënt wordt geno-
men bij de aanvraag
-De informatie over de afhandeling 
van de aanvraag
-De wijze waarop rekening is gehou-
den met de persoonlijke situatie van 
de cliënt
-De wijze waarop is gekeken of er nog 
andere hulp nodig was of voorzienin-
gen nodig waren
-De indicatiestelling
-De wachttijd tussen het bericht dat 
de aanvraag is toegekend en het mo-
ment waarop men de ondersteuning 
of voorziening ontvangt
-Grote mate van tevredenheid over de 
medewerkers die de hulp bij het huis-
houden uitvoeren (inzet en aandacht)
-De kwaliteit van het schoonmaak-
werk
-De dienstverlening van de leverancier 
en de kwaliteit van woningaanpassin-

gen en –voorzieningen, rolstoelen en 
scootmobielen
-Het gemak van bestellen, het contact 
met de centrale en de behulpzaamheid 
van de chauffeur van het collectief 
vervoer (Regiotaxi)
  
De aandachtspunten voor de gemeen-
te zijn: 
- De vervanging van hulp bij het huis-
houden bij ziekte en vakantie 
- De omrijdtijden van het collectief 
vervoer (Regiotaxi)
- De bekendheid van het Cliëntenplat-
form Wmo
De gemeente werkt samen met de uit-
voerende organisaties aan verbetering 
van de aandachtspunten. Het resultaat 
dat klanten onze inzet positief beoorde-
len stimuleert ons om de positieve lijn 
vast te houden en te streven naar ver-
betering. De gemeente waardeert dat er 
zoveel mensen aan het onderzoek heb-
ben meegewerkt. Bedankt daarvoor!

Declaratiefonds  
Het is december en de feestdagen ko-
men er weer aan. Tijd om thuis lekker 
te ontspannen of om een uitstapje te 
maken. Het Declaratiefonds biedt de 
inwoners met een minimuminkomen 
een financiële ondersteuning om zo’n 
uitstapje mogelijk te maken. 
Met een simpel aanvraagformulier 
kunnen ook andere activiteiten of 
voorzieningen voor een vergoeding in 
aanmerking komen, zoals: 
-abonnementen en (seizoen-)kaartjes 
voor: zwembaden, schouwburg, bio-
scoop, bibliotheek en musea.

Het declaratiefonds verleent ook een 

bijdrage in de kosten van:
-contributies voor sport-, zang-, oude-
ren- en buurtverenigingen, jeugd- en 
jongerenwerk, politieke 
partijen en vakbonden, hobbyclub en 
kosten sportattributen in combinatie 
met lidmaatschap sportclub; 
-cursusgelden voor her-, om- en bij-
scholing, volwasseneneducatie, kunst-
zinnige vorming, club- en   buurthuis-
activiteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdragen;
-éénmalige activiteiten voor schoolreis-
jes en kampen, werkweken, excursies.

De maximale vergoeding in 2011 be-

draagt € 194,00 per in aanmerking 
komend gezinslid.
Personen die een uitkering van de ge-
meente ontvangen of al eerder een 
aanvraag hebben ingediend bij de 
gemeente kunnen volstaan met het 
inleveren van de nota’s (voorzien van 
naam en adres).
Aanvragen voor het jaar 2011 kunnen 
tot uiterlijk 31 januari 2012 worden 
ingediend.
Hebt u nog vragen, neem dan even 
contact op met de balie Werk, Inko-
men en Zorg, tel. 0413-481911. Deze 
is op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 en 12.30 uur.

RDW-diensten niet beschikbaar  
 
Op 28 december en 29 december a.s. zijn de RDW-diensten niet beschikbaar 
i.v.m. groot onderhoud.
Dit betekent dat u:
-op deze dagen niet bij uw gemeente terecht kunt voor het indienen van een 
aanvraag van een rijbewijs
-het eerder aangevraagde rijbewijs op deze dagen niet kunt afhalen
-op dinsdag 27 december niet bij uw gemeente terecht kunt voor het indienen 
van een spoedaanvraag van een rijbewijs (voor afhalen op woensdag).
Ik adviseer u dan ook, om indien mogelijk, de aanvraag van een rijbewijs eerder 
in te dienen of het aangevraagde rijbewijs eerder af te halen.   
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Procedures
Ter inzage en informatie
1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 
2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen.  
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze 
en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. 
Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het besluit. 
3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge-richt;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch
Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage 
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Eversestraat 11  5491 SR 07-12-2011 2 bestaande weegbruggen
Dijksteegje 32  5491 TN 09-12-2011 Plaatsen prieel
Vresselseweg 71 a  5491 PB 05-12-2011 Plaatsen zwembad
Irenestraat 49  5491 KC 07-12-2011 Aanbouwen erker, berging/hobbyruimte
Broekdijk 14  5492 TV 08-12-2011 Kappen 25 populieren
Nijnselseweg 24 a  5492 HE 15-12-2011 Verwijderen asbesthoudende materialen
Streepenstraat ongen. - 15-12-2011 Kappen 1 eik en 1 plataan
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 
Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Vresselseweg 71a  5491 PB  26-01-2012   Uitbreiden woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).
Besluit omgevingsvergunningvrij
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Vresselseweg 8 5491 PC  14-12-2011  Verhogen garage/berging 
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).
Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Kerkdijk-Noord 5  5491 AR  14-12-2011 Kappen van 1 berk onder voorwaarde van herplant.
Ollandseweg 185  5491 XB  14-12-2011 Kappen van 1 eik onder voorwaarde van herplant.
Perceel P281 gelegen aan 
de Maai en P641 nabij het Hoefje  14-12-2011 Kappen van 50 (P281) en 40 (P641) populieren onder 
       voorwaarde van herplant.
Bestseweg 3  5492 VH  13-12-2011 Verbouwen bijgebouw
Plan Elzenpad – Dille ongenummerd  15-12-2011 Bouwen 7 klimaatneutrale woningen
Plan Elzenpad – 
Knotwilg 1 t/m 39 oneven 5492 SX  15-12-2011 Bouwen 20 klimaatneutrale woningen
Horst 7   5491 XW 15-12-2011 Plaatsen erfafscheiding
Nijnselseweg 24 a  5492 HE  15-12-2011 Verwijderen asbesthoudende materialen
Vresselseweg 71a  5491 PB  14-12-2011 Kappen van 4 eiken en 2 berken onder voorwaarde 
       van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Omschrijving
Oostelijke Randweg 2 5492 HZ  Het veranderen van een vleesvarkenshouderij, activiteit milieu.
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 22 december 
2011 ter inzage. 
Ontwerpbesluit intrekkingmilieuvergunning
Adres inrichting  Postcode  Omschrijving
Houtsestraat 5  5492 TM Het fokken en houden van rundvee en varkens
Bobbenagelseweg 3 5491 VL  Het fokken en houden van pluimvee
Everse Bergen 2  5491 SP  Het fokken en houden van varkens
Mosbulten 16  5491PH  Het fokken en houden van varkens en rundvee
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 22 december 
2011 ter inzage.
Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Hulst 1  5492 SB  Het veranderen van een tuinbouwbedrijf ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Hoogstraat 70 5492 VW Het oprichten van een tuinbouwbedrijf met paardenhouderij ingevolge het Besluit 
    landbouw milieubeheer.
Boskantseweg 68 5492 VB  Het oprichten van een bedrijf voor het repareren en herstellen van motorvoertuigen 
    ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Achterstesteeg 1 5491 SV  Het veranderen van een akkerbouwbedrijf met kleinschalige veehouderij ingevolge 
    het Besluit landbouw milieubeheer.
Boxtelseweg 9 5491 XT  Het veranderen van een melkrundveehouderij ingevolge het Besluit landbouw 
    milieubeheer;
Vernhout 4 5492 VN  Het oprichten van een boomkwekerij ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Boskantseweg 74a 5492 VB  Het oprichten van een inrichting voor het restaureren van oldtimers ingevolge het  
    Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Slophoosweg 9 5491 XR  Het veranderen van een melkrundveehouderij ingevolge het Besluit landbouw 
    milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.
Ontwerpbesluit exploitatievergunning
Adres inrichting  Postcode  Omschrijving
Laan van Mariëndael 34 5492 GB  Exploitatievergunning voor cafetaria
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 22 december 
2011 ter inzage.

Meldingen
Gevonden voorwerpen
- Damesbril op sterkte Max-Mara
- VVV-bonnen
- DVD+RW  Back-up Disc 2 in hoesje
- Rechtse grijze herenwerkschoen 
Cratex maat 45

Verloren voorwerpen
- Witte plastic tas met twee cartrid-
ges en bruine dameshandschoenen
- Bruine dames portemonnee met 
inhoud
- Lichtbruine portemonnee met inhoud
- Dames armband met blauwe 
steentjes titanium/zilver
- Bruin/grijs rechter gehoorapparaat
- Kentekenplaat auto
- Engelse Blackbarry Curve Zwart in 
wit hoesje
- Zwarte sleutel (druppel vorm) 

Voor gevonden/verloren sleutels 
kunt u binnenlopen gedurende onze 
openingstijden

Vastgestelde belastingverordeningen 2012
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend, 
gelet op het bepaalde in de Gemeente-
wet; dat de raad van de gemeente Sint-
Oedenrode in haar vergadering van 15 
december 2011 de volgende belasting-
verordeningen heeft vastgesteld:

 -de verordening onroerende zaakbe-
lastingen
-de verordening afvalstoffenheffing 
(Diftar);
-de verordening rioolheffing
-de verordening toeristenbelasting
-de verordening marktgelden
-de verordening brandweerrechten
-de legesverordening
-de verordening reclamebelasting 

De legesverordening 2012 en de ver-
ordening reclamebelasting 2012 tre-
den in werking op de derde dag na die 
van bekendmaking. De andere hierbo-
ven genoemde verordeningen treden 
in werking op de eerste dag na die van 
bekendmaking. De datum van de in-
gang van de heffing van alle genoem-
de verordeningen is 1 januari 2012.
De bekendmaking heeft plaatsgevon-
den door opneming van de besluiten 
op 22 december 2011 in de verzame-
ling besluiten/verordeningen. Dit be-
sluit ligt voor u kosteloos ter inzage bij 
de team Financiën en Belastingen. Ie-
dereen kan op verzoek tegen betaling 
van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van genoemde besluiten.

Openingstijden recreatief zwemmen

DAG DAUW 
ZWEMMEN 

JEUGD EN 
VOLWASSENEN 

VOLWASSENEN DOELGROEPEN 

 27 december 2011  08.45 – 10.15  
13.30 – 15.30  

20.15 - 21.30  12.00 –13.15  
Lunch zwemmen 

 28 december 2011 07.30 – 08.45  13.30 - 15.30    

 29 decemer 2011  08.45 – 10.15  
13.30 - 15.30  

20.00 - 21.30   

30 december 2011  13.30 - 15.30   18.45 -20.15  
Disco zwemmen 

 2 januari 2012 07.30 – 09.15  
 

 20.15 – 21.30   

 3 januari 2012  08.45 – 10.15  
13.30 – 15.30  

20.15 - 21.30  12.00-13.15  
Lunch zwemmen 

4 januari 2012 07.30 – 08.45  13.30 - 15.30    

 5 januari 2012  08.45 – 10.15  
13.30 - 15.30  

20.00 - 21.30   

 6 januari 2012 07.30 – 08.45  13.30 – 15.30   18.45 -20.15  
Disco zwemmen 

 7 januari 2012  13.30 - 15.30    

 8 januari 2012    10.30 - 13.00  
familiezwemmen 

24 t/m 26 december en 31 december t/m 1 januari  gesloten.

Alle medewerkers van zwembad de Neul wensen u fijne kerstagen en een gezond en sportief 2012.
Telefoon (0413) 477409 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Openingstijden gemeentehuis 
tijdens de feestdagen
De avondopenstelling van maandag 26 december is verplaatst naar dinsdag 
27 december. 

Kijk voor onze reguliere openingstijden en voor het maken van een afspraak op 
www.sint-oedenrode.nl of bel voor het maken van een afspraak 0413-481911.

Alle medewerkers van zwembad ‘de Neul’ 
wensen u fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2012

Telefoon (0413) 477409
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Te koop/Te huur

HOT-STONE MASSAGE 
EEN MOMENT VOOR JEZELF
Juliette Foederer
juliette@tridodsl.nl
06-30442499
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Te koop: appartement. (2 verdie-
pingen met lift) aan de Markt in 
Sint-Oedenrode. Direct aanvaard-
baar. Gunstige prijsklasse! 
Tel: 06-18308553. 
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Gerookte paling, palingfilet, 
Claresse en gerookte Claresse. 
Heerlijk met kerst en nieuw bij vis-
kwekerij Foolen. Brouwerskamp-
weg 19, zijstraat Hoogstraat. 
Tel: 0413-477519. 
Elke vrijdag en zaterdag open.
--------------------------------------
Mooi cadeau: film over Rooi uit 
1948, voor 10 euro te koop in het 
Infopunt Erfgoed,  bij de VVV of 
via 06-123 95 222
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------

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

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

Gestolen

Afgelopen zondag tussen 14.00 en 
14.30 uur. Quad (voor een rode 
kap en de rest zwart) gestolen aan 
de Lindendijk ter hoogte van de 
KamFa. Heeft iemand iets gezien 
neem dan contact op met de 
politie. Tel: 0900-8844
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden. 
Ingeborg Minderhoud. 
Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

--------------------------------------Cursussen/workshops

POWER-4-KIDS EN KINDERyOGA
Relaxt het nieuwe jaar beginnen?
Nieuwsgierig? 
Kijk op www.yogacentrumlibra.nl 
--------------------------------------
Wil je fitter worden en zit je op de 
Basisschool?  HAPPIEKIDS start  in 
februari 2012. Informatie/aanmel-
ding:  www.happiekids.nl  /  
0413 475673/06 22241325.
--------------------------------------

Dieren

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

www.hondenschoolhetrooike.nlDiversen

Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------

MooiRooitjes

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

Dames en Heren geuren

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

Voorproefje op Kerst

Kerst is de tijd van samen komen. Samen genieten van lekker eten en drinken. Of samen dingen ondernemen. gewoon 
voor de gezelligheid. In Nijnsel namen ze afgelopen weekend al een voorproefje. Onder een carport, midden in de 
Margrietstraat, was de Kerst al begonnen. Onder het genot van een heerlijke gluhwein knutselden buurtbewoners 
prachtige kerststukjes in elkaar. Wat was het gezellig!

Wij hebben ook cadeautjes voor
 onder de kerstboom

:

een You! cadeaubon 
 

Cowboysbelt
 & -bag en

 Exoal sie
raden, 

nu met 20% korting  

Donderdag 22 december
 extra koopavond tot 21.00 uur

w
w

w
.lm

ed
ia

.n
l

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

3 overhemden 
voor 

€6,45
Gewassen en 

gestreken

Kofferen 22,
5492 BN  Sint Oedenrode.

Tel.:     0413 – 477902

Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 17, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 42 05 00, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

Welkom thuis 
bij Click

Onze ervaren  
GASTOUDERS
 zijn beschikbaar voor 

opvang in uw huis 
of bij de gastouder thuis. 

Info: 06 531 69 180
Bij Carla Schuiling  

clickgastouderopvang.nl

MooiRooitje
plaatsen?

redactie@demooirooikrant.nl
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Gerwenseweg 41 Gerwen
tel. 040-2837258
www.decollsehoek.com

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

Gerwen

OPHEFFINGS
LEEGVERKOOP 
TOT 70% KORTING!

tot 31 december

OOK ONS

WINKELPAND

IS TE KOOP

2E KERSTDAG 

GESLOTEN

Tevredenheid overheerst nu ‘Poort van Rooi’ af is

De prachtig opgeknapte Hambrug 
werd een aantal weken geleden 
voorzien van een aantal lampen 
die ‘de poort van Sint-Oedenrode’ 
’s avonds mooi in het licht zet-
ten. Dat was officieel de laatste 
handeling van het project Heu-
vel/Borchmolendijk/Hambrug. In 
vijf jaar tijd is dit gedeelte van 
het centrum van een nieuw jasje 
voorzien. De modernisatie was 
hard nodig. De straten lijken rui-
mer, parkeerplaatsen zijn beter 
ingedeeld, de Borchmolen is een 
fraai pleintje rijker, overbodige 
obstakels zijn weggehaald en er 
liggen nieuwe tegels en stenen. 
Het hart van Rooi ziet er mooier 
uit dan ooit. 

Reden voor een feestje zou je zeg-
gen. Niet helemaal, natuurlijk zijn 
de betrokken partijen blij dat alles 
achter de rug is en overheerst de 
tevredenheid over het resultaat, 
maar er werd afgezien van een of-
ficiële opening. Wethouder Dek-
kers: “Na overleg met de onderne-
mers hebben we besloten om het 
project niet officieel te openen. Al-
les is zo verspreid afgerond dat we 
het  overbodig vonden.”  
Misschien is de reden om geen 
openingsfeestje te vieren ook wel 
te zoeken in het feit dat het alle-

maal wat langer heeft geduurd dan 
verwacht. Een jaar geleden uitten 
de winkeliers en andere omwonen-
den nog hun ontevredenheid over 
het gegeven dat de straat zo lang 
was opengebroken. Er werd de ge-
meente een gebrek aan communi-
catie verweten. Woordvoerder van 
de ondernemers, Tonnie Heijmans: 
“Vooral de communicatie tussen 
de gemeente en de aannemer ver-
liep niet goed. Ook met ons was 
er niet altijd contact. Dat is duide-
lijk. Hoewel de waarheid vast wel 
ergens in het midden zal liggen, 
heeft de straat veel te lang open 
gelegen. Uiteindelijk zijn we wel 
zeer tevreden met het resultaat.”
Ook wethouder Dekkers beaamt 
dat het te lang geduurd heeft. 
“Dat klopt inderdaad, maar het 

heeft wel aanwijsbare redenen. Er 
heeft veel archeologisch onder-
zoek plaatsgevonden, de afvoer 
van het hemelwater moest worden 
gescheiden van het riool en ook 
het werk met de elektriciteitska-
bels verliep moeizaam. Er liep nog 
een 80 jaar oude elektriciteitskabel  
die we moesten omzeilen. Uitein-
delijk zijn we enorm blij met het re-
sultaat. En terecht, het is echt een 
visitekaartje van Rooi. Daarbij zijn 
we binnen het krediet gebleven. 
We hebben zelfs nog wat over.”
De volgende projecten staan in-
middels voor de deur. De inrich-
ting van het gebied Weieven en 
de aanleg van het fietspad aan de 
Veghelseweg. 

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheidenweg 49, 5683 JH Best, 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

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

Menu voor 24-25 en 26 December 2011

VOORGERECHTEN
Gebakken kwartels met witte port saus en rozijntjes 

of
Gegrilde Coquilles in aardappel crème met prei en truffel

of
Rundercarpaccio met pesto van basilicum, Parmezaanse kaas 

en aceto balsamico 

TUSSENGERECHTEN
Huisgemaakte Ravioli al tartufo

of
Tagliolini met gerookte eendenborst en citroensaus

of
Pasta met gamba’s  en pesto  van pistache

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

of
arbotfilet met marsala en sinaasappelsaus

of
Hertenkotelet met rozemarijn pruimen  en rode port saus

                                      
NAGERECHTEN

Tiramisu        
of 

Panna Cotta met bosvruchten       
of 

Chocolade mousse

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

27 december t/m 2 januari gesloten

Peggy Gerits
Sint-Oedenrode
Mobiel  06 52 21 36 52

www.de-bodhiboom.nl 
info@de-bodhiboom.nl

Fijne feestdagen en een gelukkig 2012
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De Rooise Weekmarkt

De marktkooplieden 
wensen u 

fijne kerstdagen 
en 

een gezond 2012

23 DECEMBER   
5 gegrilde bouten halen 

4 betalen
2 portie’s kippeling 

voor € 5.00

CHAMPIGNONS 
slechts 55 cent per doosje

 
wij wensen u een prettige

 kerstdagen en een 
voorspoedig 2012

3 verschillende 
buitenlandse kazen 

voor € 5,50
2 bakjes zult voor € 3,00

2 Franse  bistroworstjes 
voor € 4,50

Bloemen houden van mensen !

Wij stellen uw 
boeket samen voor 
elke gelegenheid !

Rooise Weekmarkt
Sint-Oedenrode

 

 

Voor, 
Haas - Kwartel - Kip  

Kalkoen – Fazant en wild 
Aanbieding: 

Konijn, 
6 bouten voor €10 

Voor,
Haas - Kwartel - Kip

Kalkoen - Fazant en wild

AANBIEDING:
Konijn 

6 bouten voor € 10,-

Voor al uw feesten
en partijen

GRILLSPECIALIST

 

Wij staan elke vrijdag (08:00-18:00) 
en zaterdag 09:00-17:00) op het 

marktplein in Sint-Oedenrode

KERSTAANBIEDING
Verse tongfilets (graatloos) 

500 gram € 6,95 
Lekkere gourmett 
en/of visschotels

   

     

             
 

Van Lieshout uw 

marktbakker

wenst u prettige feestdagen
Tegen inlevering
 van deze advertentie
    
        8 worstenbroodjes voor € 5,50
              * max. 5 zakken per klant, 
                         geldig op 23 dec. 2011

J. van Tilborg snoep en koek 
wenst u 

prettige feestdagen ! 
 Komende vrijdag weer 
een groot assortiment 

Kerst chocolade
www.chocoladegeschenken.nl
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Op maandag 26 december, tweede kerstdag, bent u weer van harte welkom op onze jaarlijkse
Kerstshow. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn wij geopend. Onder het genot van een hapje
en een drankje kunt u onze sterren bewonderen, alles in gezellige kerstsfeer natuurlijk.

Boxtelseweg 48 | 5298 VC Liempde | Tel. 0411-632800 | www.autobedrijfvandriel.nl

Kerstshow

WWW.PANENCOOK.NL

IETS TE VIEREN ?

Studenten verkopen nieuw product op de markt

Clip 10 is een groep van tien leer-
lingen die op ROC de Leijgraaf 
in Veghel zitten. Twee daarvan 
komen Rooi: Ewout Heesakkers 

en Erik Lathouwers. Ze hebben 
dit jaar de opdracht gekregen om 
een mini bedrijf te beginnen. Dit 
houdt in dat ze een product kie-

zen en daarmee een bedrijf gaan 
nabootsen. Aandelen verkopen, 
inkoop, verkoop, marketing etc. 
Kortom, alles wat bij een echt 
bedrijf ook moet gebeuren. Het 
product waar ze de markt mee op 
gaan is een clip die zakken sluit. 

De leerlingen hebben een pand 
ter beschikking gekregen in Uden 
waar ze 2 dagen in de week zijn 
om het project te leiden (donder-
dag en vrijdag). De jonge onder-
nemers zijn op het idee gekomen 
om een click clip te gaan verko-
pen. Dit is een clip die zakken sluit 
waardoor het product wat in de 
zak zit minder snel bederft. Deze 
clips gaan ze particulier verkopen 
op onder andere de markt in Sint-
Oedenrode aanstaande vrijdag. 
Verder gaan ze proberen deze clips 
ook aan bedrijven te slijten, even-
tueel met logo.

Vennotex vanaf nu Tempur-dealer
Vennotex bedden, matrassen en linnengoed uit Sint-Oedenrode is 
sinds kort ook Tempur-dealer van Sint-Oedenrode en omstreken. Dat 
maakt de uitgebreide collectie van Vennotex helemaal compleet. Tem-
pur staat bekend om de drukverlagende matrassen en hoofdkussens. 
Dus bent u daar naar op zoek? dan bent u op het juiste adres bij Ven-
notex. Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode, tel: 0413-476805

Kinderwinterkermis bij Odendael
Op de valreep van 2011 naar 
2012 sluiten de Vrienden van 
Odendael het bijna gepasseerde 
jaar af met wederom een sfeer-
volle Kinderwinterkermis op 
donderdag 29 december. Evenals 
vorig jaar ontmoeten jong en oud 
elkaar weer bij de talrijke kermis-
attracties. De kermis vindt plaats 
van 11:00 tot 16:00 uur binnen 
en buiten op het voorplein van 
Odendael. 

De kermisbezoekertjes en bege-
leiders die zich het evenement 
herinneren van vorig jaar, treffen 
dit jaar bij een herhaald bezoek 
een nog uitgebreider attractiepro-
gramma aan. Behoudens de po-
pulaire ballonnenclown wachten 
binnen twee schminkende dames. 

Voor de liefhebbers die een gokje 
willen wagen draaien ook dit jaar 
weer het Rad van Fortuin waar 
tussentijds een aantal muzikale 
artiesten het programma opluis-
teren. Mits er niet teveel sneeuw 
ligt, zal ook het treintje van plezier 
weer door het dorp tuffen.

Ook kun je er lekker eten en drin-
ken. De oliebollen worden ter 
plekke vers gebakken aangebo-
den volgens het recept van Bak-
kerij Bekkers, die als sponsor zijn 
bakinstallatie belangeloos instal-
leert. Daar waar onder meer war-
me chocomelk, snacks, broodje 
worst, snert en nog veel meer 
lekkers verkrijgbaar zijn.  Kortom, 
zowel binnen als buiten wordt het 
weer een vermakelijke en bovenal 

een gezellige boel bij Odendael. 
De opbrengst van ook dit eve-
nement gaat voor 100% naar de 
goede doelen t.b.v. het woon- en 
leefgenot van de senioren van 
Odendael.
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02

07

DeMooiRooiKrant en Fotorooi.nl hebben voor u een historische puzzel in elkaar gezet. 
Zo kunt u onder de kerstboom samen kijken wat u allemaal over de historie 

van Sint-Oedenrode weet. 
Wie de meeste vragen correct beantwoord, wint een leuke prijs!!

Prettige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar,
DeMooiRooiKrant & www.fotorooi.nl 

 stuur uw oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl

Wie is hier aan het werk, 
wanneer en locatie? Op weg naar de doop, wie zijn het?

03

08

Sint-Oda-processie, wie herkent iemand?

Klompenbeurs Sint-Oedenrode, 
wie is dit meisje?

01

In de sigarenfabriek, wie herkent iemand?

Waar was dit?

Historische beelden

Deze pagina wordt u aangeboden 
door FORUM VUURWERK

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Wie is deze slager?

04

05

09

Welke straat is dit?

04

06

Wie verricht 
de aftrap 
en bij welke 
voetbal-
vereniging?
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Rooise dokter mag weer in Glazen Huis
Deze week is de Serious Request 
actie van Radio 3FM weer in volle 
gang. Vorig jaar stopte het circus 
in Eindhoven. Ditmaal is Leiden 
aan de beurt. De geboren Rooise, 
Monique Jongbloets, mag voor 
de tweede keer achter elkaar haar 
steentje bijdragen als arts.

Monique was blij verrast dat ze 
weer werd gevraagd. “Eigenlijk 
willen ze ieder jaar een ander per-
soon, maar het was blijkbaar zo 
goed bevallen, dat ik er weer bij 
mag zijn. Ook ik vond het gewel-
dig vorig jaar en liet meteen weten 
dat ik er voor open stond”, aldus 

de opgetogen huisarts.

Gedurende de zes dagen dat de 
dj’s in het huis zitten zal zij hen bij-
staan om ervoor te zorgen dat ze 
gezond blijven. Twee keer per dag 
gaat Monique in het huis kijken 
hoe het met de DJ’s gaat. Daarom 
zal ze altijd binnen tien minuten 
afstand van het huis moeten ver-
blijven. Monique verblijft de gehele 
week in een hotel in Leiden. Vorig 
jaar zaten Giel Beelen, Gerard Ek-
dom en Coen Swijnenberg in het 
huis. Dit jaar is Giel er niet bij. Timur 
neemt zijn plaats in.

2e KERSTDAG 
GEOPEND
van 10.00 tot 16.00 uur 

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Wij van d n Dommel 
wensen u een hele 

prettige kerst
Openingstijden tijdens de Kerst:

1e Kerstdag vanaf 20.00 uur
2e Kerstdag vanaf 12.00 uur

Bakkerij Bekkers reikt iPad2 uit  

Monique Reijnhoudt uit Veghel 
mag zich de gelukkige winnares 
noemen van een nieuwe iPad 2. 

Zij kreeg de iPad2 uitgereikt door 
Alexander Bekkers van Bakkerij 
Bekkers in Veghel. De sms&win-

actie was opgezet voor de Nati-
onale Vezelweken van 10 t/m 24 
september. Tijdens deze weken 
worden consumenten bewust ge-
maakt van het belang van het eten 
van voldoende vezels.

Uit de vele sms-ers is Monique 
Reijnhoudt vervolgens als winnaar 
uit de bus gekomen. Blij verrast 
was zij toen zij werd gebeld met de 
mededeling dat zij de iPad2 heeft 
gewonnen. Alexander Bekkers 
vindt het erg leuk dat één van zijn 
klanten deze prijs heeft gewonnen.

Tijdens de Nationale Vezelweken 
wordt de consument bewust ge-
maakt van het belang van vezels. 
De ambachtelijke bakker promoot 
m.b.v. het speciale actiepakket zijn 
gehele assortiment vezelrijke broden. 
De ambachtelijke bakker is dé speci-
alist om de consument over vezels en 
vezelrijke broden te informeren. Het 
Voedingscentrum en de Maag Lever 
Darm Stichting (MLDS) ondersteu-
nen de Nationale Vezelweken.

Vrije tarieven tandartsen in 2012

Vanaf 1 januari 2012 stellen de tandartsen 
zelf hun tarieven vast. Hierdoor betaalt u 
voor de zorg die u ook daadwerkelijk krijgt. 
De overheid heeft een lijst met behande-
lingen (zonder tarieven) opgesteld die wél 
voor elke tandarts hetzelfde is.

In de media is veel verwarring gezaaid over 
de mogelijke stijging van tarieven. De tand-
artsen in Sint-Oedenrode en Schijndel, die 
gezamenlijk de avond- en weekenddienst 
verzorgen, herkennen zich niet in het beeld 
dat door de media wordt opgeroepen. Om 
de onrust weg te nemen die bij veel mensen is 
ontstaan, willen wij uitleggen wat de nieuwe 
tarieven voor u als patiënt gaan betekenen.
Allereerst een geruststelling: het is zeker niet 
zo dat deze gelegenheid wordt aangegrepen 
om de tarieven extra te verhogen! Dus er ver-

andert voor u als patiënt niet erg veel. 
We hebben de oude tariefcodes aangepast 
en alleen gecorrigeerd met de inflatie en de 
stijgende kosten (personeel, inkoop materia-
len, wetgeving en huisvesting). 
Een aantal behandelcodes is goedkoper ge-
worden en een aantal duurder. Dit komt 
doordat de nieuwe lijst veel korter en over-
zichtelijker is dan de oude. Veel oude behan-
delcodes moesten worden samengevoegd. 
Elke tandarts heeft hierin zijn eigen inschat-
ting gemaakt, waardoor verschillen ontstaan. 
Het is de bedoeling dat dit de leesbaarheid 
en begrijpelijkheid van uw nota verbetert. De 
tandheelkundige behandelingen zelf veran-
deren niet. 
De verzekeringen hebben inmiddels hun ver-
goedingen vastgesteld. 
Omdat tandartsen verschillende tarieven 
hebben, zullen er verschillende eigen bijdra-
ges zijn.
U kunt op de websites van onze praktijken 
de nieuwe tarievenlijsten zien. Bij uw be-
zoek aan de praktijk kunt u natuurlijk meer 
informatie krijgen over deze veranderingen. 
Stel uw vragen gerust. Voel u vrij om vooraf-
gaand aan een behandeling een kostenindi-
catie bij ons te vragen. Wij wensen u alvast 
een gezond Nieuwjaar! 

De tandartsen Sint-Oedenrode en Schijndel.

Omgevingsvergunning voor bouw van 
klimaatneutrale woningen overhandigd
Door wethouder Van den Berk is op 19 de-
cember de omgevingsvergunning voor de 
bouw van 27 klimaatneutrale starterswonin-
gen in Boskant overhandigd aan de directie 
van Wovesto. Een officieel tintje, omdat de 
bouw van deze woningen in de duurzaam-
heidsfilosofie van de gemeente past.

De bouw zal in februari beginnen. De wonin-
gen worden gebouwd onder architectuur van 
Rens Pijnenburg, een specialist in het bouwen 

en ontwerpen van dit soort woningen. Door de 
uitgekiende bouw zullen er voor de toekomsti-
ge bewoners lage woonlasten zijn. Wellicht kan 
er in de toekomst geld mee verdient worden, 
als de eigen productie van energie zodanig is 
dat deze kan terug vloeien naar de elektriciteits-
centrale. Grote voordelen zijn: een gezond bin-
nenklimaat, muur en vloerverwarming, 3-laags 
glas, uitgekiend ventilatie systeem, geen gasin-
stallatie,  enz. De voorlichting voor toekomstige 
huurders zal zo spoedig mogelijk beginnen.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

WEBHOSTING

HEUVEL 17 IN HET CENTRUM VAN SINT-OEDENRODE

Domeinregistratie voor minder dan €5,-

Webhosting al vanaf €44,- per jaar

IK KIJK ER NAAR
UIT OM MET JE TE
WERKEN AAN JE

VOLGEND 

PROJECT
BEkIjk DE

 WEBSITE vOOr 
OvErIGE DIENSTEN
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Rode Kruis huldigt jubilarissen

Tijdens de jaarlijkse Kerstmiddag op Odendael, aangeboden aan de vrijwilligsters van het Rode Kruis 
afdeling Sint-Oedenrode, zijn twee jubilarissen gehuldigd. Mevrouw Mia van de Mortel (rechts) en 
mevrouw Mia van Dijck zijn beiden al tien jaar actief als leidster bij de Welfare. 

Kerstconcerten brengen Rooi in de stemming
Een week voor Kerst was het al raak 
in Sint-Oedenrode. Op maar liefst 
vier plaatsen in het dorp werd een 
Kerstconcert gehouden door vier 
verschillende koren, orkesten of to-
neelgroepen. 

Op zaterdagavond beet Polyhymnia 
het spits af in de Mariendael. Een 
dag later trad het Roois Gemengd 
Koor op in de grote Martinuskerk en 
vond in Odendael een heuse opera 
plaats, met het verhaal van Hans en 
Grietje als leidraad. Harmonie Nijnsel 
speelde hun Kerstconcert in de Goe-
de Herder. Zo kwam Sint-Oedenrode 
alvast in de stemming.

Het was erg druk tijdens het concert 
van het Roois gemengd Koor

Koor Polyhymnia kwam weer tot 
grote hoogte tijdens hun Kerstconcert

Bezoekers in de Ontmoeting genoten 
van de mooie opera

Eén jeugdgezondheidszorg voor Brabantse gemeenten 
Op 1 januari 
2012 komt de 
gehele Jeugd-
gezondheids-

zorg voor alle kinderen tot 19 jaar 
samen in één organisatie: de GGD 
Hart voor Brabant.  Dit besluit 
namen de 28 verantwoordelijke 
gemeenten . Deze nieuwe Jeugd-
gezondheidszorg bestaat uit de 
prenatale zorg, de zorg voor 0-4 
jarigen via de consultatiebureaus 
van de drie thuiszorgorganisaties 
(Pantein, Vivent en Thebe Jeugd-
gezondheidszorg) én de zorg voor 
de 4-19 jarigen van de GGD. 

Waarom één Jeugdgezondheids-

zorg?
De overgang van de jeugdgezond-
heidszorg naar de GGD past bij de 
landelijke ontwikkeling om de zorg 
voor kinderen onder te brengen bij 
één organisatie. Eerst ging een kind 
altijd vanaf 4 jaar over van het con-
sultatiebureau van de thuiszorgor-
ganisatie naar de GGD. Nu blijven 
kinderen vanaf hun geboorte tot 
hun 19e jaar in beeld bij de GGD 
Hart voor Brabant. Deze nieuwe 
organisatie voor de jeugdgezond-
heidszorg biedt zorg aan dichtbij 
huis en in de wijk waar ouders en 
kinderen wonen of naar school 
gaan. De Centra voor Jeugd en Ge-
zin spelen hierin een belangrijke rol.

Wat verandert er?
In de praktijk heeft de overgang 
voor ouders en kinderen weinig ge-
volgen. Zij ontmoeten in de meeste 
gevallen het vertrouwde gezicht. 
De jeugdartsen, jeugdverpleegkun-
digen en assistenten van de thuis-
zorgorganisaties Thebe, Vivent en 
Pantein komen in dienst van de 
GGD Hart voor Brabant. Voorals-
nog blijven de bezoeklocaties/con-
sultatiebureaus ongewijzigd. Alleen 
de telefonische bereikbaarheid ver-
andert: vanaf 1 januari 2012 bel-
len alle ouders/verzorgers naar het 
afsprakenbureau van de GGD, tel. 
0900 - 463 64 43 (lokaal tarief).
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Voor cadeaukaarten ...even naar Primera
Kijk ook op
www.primera.nl

Het leukste 
cadeau om 
te geven!

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

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

25 %
Extra

musicalcard tegoed 
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MET VOLLE MOND....
Culirotica
culinaire column door:
Pieter van de Kamp

In zijn onnavolgbare boek “De 
man die alles at” van de Ameri-
kaanse culinaire Vogue-journalist 
Jeffrey Steingarten wijdt de au-
teur plots een hoofdstuk aan “de 
zoete geur van sex”. Onderzoekers 
hebben ontdekt dat wanneer een 
varken loops is en zij een bepaalde 
geurstof (feromoon) in de adem 
van een mannetjeszwijn ruikt, zij 
onmiddellijk een paar onbedwing-
bare lichamelijke reacties vertoont 
en zich vervolgens aanbiedt voor de paring. In het woord feromoon 
zit het woord hormoon en daar draait het natuurlijk allemaal om. Voor 
het waarnemen van deze stoffen bevinden zich bij de meeste levende 
wezens een speciale receptor in het neusorgaan, alhoewel ze feitelijk 
reukloos zijn en alleen worden waargenomen door het z.g. vomero-
nasale orgaan. U snapt natuurlijk wel, dat degene die het voor elkaar 
bokst om bij de mens een stof te isoleren en bijvoorbeeld te verwerken 
in een parfum en die een vergelijkbaar effect heeft als bij de varkens, 
dat hij een vermogen bij elkaar kan vergaren, waarbij Steve Jobs en Bill 
Gates verbleken. Want seks verkoopt, zoveel is waar. Kijk maar om je 
heen, al die insinuerende billboards, sexy parfumreclames, het fictieve 
“Axe-effect” enzovoorts. Blijkbaar moet ons seksleven opgepept wor-
den, ons afnemende libido nieuw leven ingeblazen en kunnen we niet 
vroeg genoeg beginnen, te meten aan sommige overheidsspotjes over 
condoomgebruik. (Een vriendin vertelde dat haar kleindochter in groep 
8 een condoom over een kunstpenis mocht afrollen, de week erop les 
kreeg over standjes en tot slot leerde dat orale seks pijpen heet. In een 
artikel in NRC gingen uitbaters van tienerdisco’s het “schuren” verbie-
den, omdat meiskes van 12, 13, 14 hieraan ten prooi vielen. O tem-
pora, o mores!) Uiteindelijk gaat Jeffrey naar Salt Lake City, waar de 
laboratoria van de firma Erox claimen een aantal feromonen, ER-670 
en ER-830, te hebben geïsoleerd en te hebben verwerkt in de parfums 
Realm for Women en Realm for Men. De firma haast zich te zeggen 
dat het effect niet dat als bij een varken is, maar dat het meer sensueel 
dan seksueel is. Goed dan, we gooien het over een andere boeg.
Het boek “De Kok” van de schrijver Martin Suter gaat over de Tamil-
vluchteling Maravan, die in zijn geboorteland Sri Lanka al vroeg in de 
kookles gaat bij zijn oudtante en uiteindelijk in Zwitserland terecht komt. 
Daar werkt hij als afwashulp in een sterrentent en kijkt ondertussen stie-
kem naar de moleculaire capriolen van de chefkoks. Hij weet dat hij 
veel betere curry’s maakt dan zijn meerderen en geeft zelfs ongevraagd 
advies. Dat maakt hem niet geliefder en als hij dan betrapt wordt omdat 
hij ’s nachts bepaalde apparatuur leent uit de keuken om te experimen-
teren, krijgt hij uiteindelijk de bons. Een vrouwelijke collega komt hem 
later opzoeken en voor haar kookt hij een aantal lekkere dingen, een 
fusion van Ayurveda en moleculaire kookkunst. Na afloop belanden ze 
tussen de lakens en ’s morgens vroeg verlaat ze hem stiekem, terwijl hij 
nog slaapt. Een week later belt ze hem met de vraag: “Maravan, wat 
zat er in het eten? Ik ben namelijk lesbisch en jij hebt mij in bed ge-
kregen!” Ze beginnen samen een carteringbedrijfje voor Liefdesmenu’s, 
Love Food, en nadat zij zich aanvankelijk in dienst stellen van een ge-
renommeerd seksueel therapeute, komen ze uiteindelijk terecht in het 
escortcircuit. Eigenlijk is het een flauw boek, met wat actuele Tamil-tijger 
ontwikkelingen om er wat diepgang aan te geven en achterin staan dan 
de lustopwekkende wondergerechten. Nou, dames en heren, doe goed 
uw best, koop een “draaiverdamper”, ga een maand op zoek voor de 
meest exotische ingrediënten, wat moleculaire hulpmiddeltjes om ten-
slotte te ontdekken dat ’t toch allemaal niet werkt. 
“Maar wat dan wel, Pieter?”, zult u zich misschien vertwijfeld afvra-
gen? “Als feromonen en wondergerechten niet helpen?” Ach, denk 
ik dan, trek met Kerstmis een flesje goeie champagne open, koop een 
dozijntje Zeeuwse platte oesters, een kreeftje met hollandaisesaus en 
zeg daarna op de bank: “Weet je nog, vorig jaar met Kerstmis, zullen 
we dat nog ‘ns proberen?”…..

Gefrituurde mosselen met wasabi-mayonaise (amuse)
1 kilo mosselen, 1 ui, 1 knoflookteen, 1 glas witte wijn
2 losgeklopte eiwitten, bloem, panco (Japans broodkruim)
4 eetlepels mayonaise, 1 theelepel wasabi, rasp van 1 limoen.
Kook de mosselen kort in wat witte wijn met gesnipperde ui en knof-
look tot ze open zijn. Haal ze direct uit de schelp en laat afkoelen. 
Rasp de schil van de limoen (niet het wit) en meng door de mayonaise 
met de wasabi. Wentel de mosselen door de bloem, dan door het 
eiwit en vervolgens door de panco. Frituur ze kort, tot de panco goud-
bruin ziet. Serveer met de mayonaise en wat plakjes limoen. Lekker en 
simpel voor bij de kerstborrel. Bonnes Fêtes à tous!

Maak kennis met de Raad van Elf

Tot het moment dat het carnavals-
gedruis losbarst komt DeMooi-
RooiKrant iedere week met het 
Papgatjournaal. Daarin komen al-
lerlei weetjes en gebeurtenissen te 
staan die met carnaval te maken 
hebben. Zo tellen we langzaam af 
naar, voor veel mensen, het mooi-
ste feest van het jaar.  Graag stel-
len we aan u de Raad van Elf voor. 
Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat 
voor avonturen beleven ze ieder 
jaar weer? In de editie van deze 
week: Jos van Bergeijk en Tonio 
van Berkel

Jos van Bergeijk:
“Ik ben geboren in Eindhoven en 
al snel verhuisd naar Son. Inmid-
dels woon ik dertig jaar in Rooi 
en in 2007 ben ik getrouwd met 
Ingrid Meijer. We kochten een 
nieuwbouwhuis in de Rooise 
Zoom en wonen hier naar volle 
tevredenheid. Inmiddels werk ik 
al weer 31 jaar bij de Algemene 
Inspectiedienst (AID), die dit jaar 
gefuseerd is met de Voedsel- en 
Warenautoriteit (VWA). Hier ben 
ik teamleider Zuid-Nederland van 
de Inlichtingen- en Opsporings-
dienst (VWA-IOD).
Na eerst een periode lid te zijn 
geweest van VC De Dagschotels 
werden ook wij aangestoken door 
het enthousiaste virus wat rond de 
Raad van Elf zweeft. Toen vrienden 
van ons na één jaar Raad van Elf zó 
enthousiast waren over alles rond 
carnaval zijn ook wij toegetreden 
tot de Raad van Elf. Dit is nu twee 
jaar geleden. We zijn er achter ge-
komen dat lid zijn van de Raad van 

Elf meer is dan alleen in het café 
zitten. Om carnaval in Papgat zo 
te laten zijn zoals het nu is, moet er 
achter de schermen veel geregeld 
worden. Daarvoor zijn er meer 
dan twintig commissies die door 
onze leden en de Stichtingsleden 
bemenst worden. Omdat het een 
gezellige club is waarin iedereen 
bereid is elkaar te helpen kan er 
ook zoveel werk verzet worden.
Dit jaar zitten wij onder andere in 
de Prinskeuzecommissie (PK). Dit 
is de commissie die de nieuwe Prins 
van Papgat kiest en hem voorbe-
reidt op het komende carnavals-
jaar. Zo werd in april Prins Frans 
Pap d’n 3e al met een smoesje 
naar de Rooise Zoom gelokt. Daar 
trof hij geen Oranjecomité (hihi) 
maar een complete PK. Het was 
voor ons een zeer bijzondere erva-
ring om mee te maken dat iemand 
gevraagd wordt of hij Prins van 
Papgat wil worden. Met ons Nen-
zels koppel onder het motto GEEN 
GEDONDER, HOE GEKKER HOE 
SKONDER zal Papgat een gewel-
dige carnaval beleven!”

Tonio van Berkel
“Hallo hallo, ik ben Tonio van Ber-
kel. Geboren op 20-9-‘69 en ge-
trouwd met Thea. We hebben drie 
kinderen: een zoon Rik en twee 
meiden Ilva en Lisa. Ik woon sinds 
1995 in het mooie Sint-Oedenro-
de op het Kremselen in Boskant.
We komen allebei van oorsprong uit 
Eerde. Ik van het Hoeves en Thea 
uit de Willibrordushoek. Dan zullen 
jullie wel denken waar is dat? Nou, 
dat is aan weerszijden van Eerde.

Ik ben mede-eigenaar van de Van 
Berkel groep samen met twee 
broers en een neef met vestigin-
gen in Eerde, Uden, Veghel, Eind-
hoven, Veldhoven, Ettenleur en 
Sint-Oedenrode (www vanberkel-
groep.eu) Ik behartig de belangen 
van afdeling landschap en infra 
voor de aanleg en onderhoud. 
Mijn hobby is truck pulling, waar 
we tien jaar aan mee doen met de 
Mad Men.

Sinds 2009 zit ik bij de Raad van 11, 
dus 2012 word het 4e jaar. Ik ben 
gevraagd om erbij te komen   en 
heb daar geen spijt van. Ik heb ze al 
velen jaren de prinsenwagen bij ons 
zien bouwen en draag daar zelf nu 
een steentje in bij.  Verder help ik 
mee met de vlaggen, podiumbouw 
en ben ik toneelmeester tijdens de 
zittingsavonden. Ook zorg ik mee 
dat WilhelmkePap op de goede 
plek komt te staan. Dit lijkt veel, 
maar vele handen maken licht werk 
en het is nog gezellig ook. Zo kun-
nen we werken aan een prachtige 
carnaval waar heel Sint-Oedenrode 
van kan genieten. Onlangs hebben 
we een mooie titelveiling achter de 
rug. Zelf heb ik de titel van Dijk-
graaf kunnen bemachtigen.  
 
De start met het nieuwe koppel uit 
Nijnsel is al goed begonnen, dus 
dat belooft wat! Als de rest net zo 
goed verloopt als voorgaande ja-
ren dan komt het allemaal goed.  
De carnavalsgroeten, Alaaaf.          

nog 66 dagen
tot carnaval 

nog 66 dagen
tot carnaval 
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Jos van Bergeijk: Tonio van Berkel:

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

nog 59 dagen
tot carnaval 
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Run op kaarten Prinsenzittingen januari 2012
Bij de allereerste verkoopdag voor 
de Prinsenzittingen 2012 van Pap-
gat is een verkooprecord gebroken. 
Er was een ware run op de kaarten 
van 20, 21, 27 en 28 januari. Niet 
verwonderlijk natuurlijk gezien het 
grote succes die de Prinsenzittin-
gen de afgelopen jaren. hebben 
gehad en de nog steeds lage en-
treeprijs van 11 euro. 

Ook dit jaar staat er weer een pro-
gramma voor u klaar dat klinkt als 
een klok. Met voor ieder wat wils. 
Naast zang, dans, goede muziek, 

cabaret zijn er natuurlijk de diverse 
kletsers die opnieuw de vier avon-
den de zaal van de Beurs op zijn 
grondvesten zal laten schudden.
Kijkend naar deze kletsers, dan is 
er opnieuw een debutant. Een be-
kende Rooienaar die zijn kunsten 
zal gaan vertonen in de ton.

Volgende week zullen we hier wat 
verder op ingaan. Met maar liefst 
vijf kletsers zitten we weer op het 
hoge niveau van voorheen en is al-
les weer aanwezig. Van gortdroge 
humor tot kritische politieke klets! 

Maar vlak ook de rest van het 
amusement niet uit. Uit de eerste 
bijeenkomsten blijkt dat we ons 
weer op kunnen gaan maken voor 
een avondje uit dat op het grote 
toneel niet zou misstaan.

Wacht dus niet langer en koop snel 
uw kaarten. Alle vier de avonden 
zijn gelijk en voor alle avonden zijn 
er op dit moment nog een beperkt 
aantal kaarten verkrijgbaar bij 
Boekhandel ’t Paperas, Zalencen-
trum de Beurs en bij Piet Klaasen 
Ollandseweg 131.

Kerstmis 25 en 26 december

Orgelmuziek bij de Kerststal in de H. Martinuskerk
Sinds 2002 is het traditie, dat op 
beide Kerstdagen het monumen-
tale Smitsorgel uit 1839 bespeeld 
wordt terwijl de bezoekers naar de 

kerststal komen kijken. Ook kan 
het orgel dan van dichtbij worden 
bekeken. Van 12 tot 17 uur tijdens 
de bezoekuren voor de Kerststal. 

1e Kerstdag speelt Bert Augustus 
organist titulair. (Sint-Oedenrode/
Deurne).  Op 2e Kerstdag speelt 
Axel Wenstedt (Sint-Oedenrode).

Derde kerstdag wandeling met het IVN
Op derde kerstdag, dinsdag 27 
december, organiseert het IVN een 
wandeling waarbij enig niveauver-
schil overbrugd zal worden. 

In een stevig tempo zal een mooie 

wandeling gehouden worden door 
het Rooise buitengebied. Tijdens 
de wandeling zal een  toelichting 
gegeven worden op de cultuur- en 
natuurwaarden van de te passe-
ren hoogteverschillen. Tijdens de 

wandeling kan natuurlijk genoten 
worden van de fraaie vergezichten 
en mooie doorkijkjes in ons land-
schap. De wandeling begint om 
9.00 uur bij kasteel Henkenshage 
en zal ca 2 ½  uur duren.
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BSO de Verbinding viert Kerst met ouders en kinderen

Met Kerst is het de bedoeling om 
samen te zijn. Dat weten ze bij 
BSO de Verbinding als geen an-
der. Daarom trommelden ze afge-
lopen vrijdagmiddag alle kinderen 
van groep 1 t/m 4 met hun ouders 
op om samen het Kerstfeest voor 
te proeven. BSO de Verbinding is 

onder andere gehuisvest in Zorg-
boerderij de Dommelhoeve. Het 
was er dan ook een drukte van 
jewelste.

Er werden kerstliederen gezongen, 
verhalen verteld en nagespeeld. 
Ook gingen de kinderen en hun 

ouders op pad met zelfgemaakte 
lampionnen. Op naar de versierde 
boom om lampjes te ontsteken. 
Kinderen mochten vragen stellen 
aan de Kerstman en tot slot ging 
iedereen samen frietjes eten. De 
viering was geslaagd. Laat de Kerst 
nu maar komen!

De Pastorie a.s. zondag Eerste Kerstdag op RTL 4 
in het programma Enjoy Life 

Uitzending RTL4: zondag 25 december, 10:50 uur.
Herhaling RTL4: zaterdag 31 december, 10:00 uur.

He t  t e a m  van  D e  Pa s t o r i e  w e n s t 
u  f i j n e  Ke r s t dag e n 

e n  e e n  g e lu k k i g  n i e u w j a a r

E xc lu s i e v e  Da m e s mo d e
Cambio – D&G – Cavalli Class – Missoni – Unaluna – Am-
bre Babzoe - Blu-Girl – Philipp Plein  Pinko – Red Valentino 
– Hale-Bob – Naughty Dog - DL 1961 – Charlotte Sparre – 

DNA – Liu-Jo – 7 for all Mankind – Sacks Holy Bleu – Joyce 
& Girls – Danie Bless – Pierre Balmain 

S c h o e n e n  &  Ac c e s s o i r e s
Red Valentino – Michael Kors – Dolce & Gabanna – Twinset 
– Londen Sole – Philipp Plein – Pinko Missoni Mou – Colours 

of California – Cha Boots Richmond – Pierre Balmain – 
Guess – Joyce & Girls –  Fiarucci

D e  P a s t o r i e
M a r k t  3 2

5 4 9 2  A B   S i n t - O e d e n r o d e
0 4 1 3  -  4 7 1 3 7 0  /  4 7 1 0 0 0

w w w . p a s t o r i e . n l

K e r k p l e i n  3 a
5 4 9 2  A N   S i n t - O e d e n r o d e
0 4 1 3  -  8 2 0 2 7 9
I n f o @ p a s t o r i e . n l

sanitair & tegels

alle sanitair 
aanverwante

artikelen

cv ketels 
& onderhoud

dakwerk 
& onderhoud

loodgieterswerk 

airco-systemen

zonne-energie
systemen

nieuwbouw
& renovatie 

Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel

0413 472184
2250 m2 toonzaal

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2012

Bespaar belasting met schenkingen
Hebt u enig vermoeden hoeveel 
erfbelasting uw erfgenamen beta-
len als u overlijdt? Nee? Daarmee 
bent u zeker niet de enige. De kans 
is echter groot dat uw erfgenamen 
onnodig veel belasting aan de 
schatkist gaan afdragen. Gelukkig 
kunt u nog actie ondernemen.

Het meest verstandig is om het 
vermogen in een eerder stadium 

door middel van schenkingen 
over te laten gaan naar uw toe-
komstige erfgenamen. De meest 
eenvoudige manier van schenken 
is de contante schenking. Aan uw 
kinderen kunt u maximaal € 5.030 
schenken zonder dat belasting is 
verschuldigd. Heeft uw kind nog 
niet de leeftijd van 35 jaar bereikt 
dan kunt u dit bedrag eenmalig 
ophogen tot € 24.144. In enkele 

gevallen kan dit bedrag (extra) 
worden opgehoogd tot € 50.300. 
Kleinkinderen (en andere begiftig-
den) kunnen maximaal € 2.012 
belastingvrij ontvangen.

Veel mensen hebben echter niet een 
dergelijk bedrag op de bankreke-
ning. Zij hebben hun vermogen veel-
al in de eigen woning zitten. Maar 
ook in die gevallen zijn schenkingen 

goed mogelijk. U kunt namelijk ‘op 
papier’ schenken. Het geld verlaat 
uw portemonnee niet maar zal wel 
leiden tot een lagere erfbelasting.
U kunt de schenkingen het beste 
in deze maand doen. Daarmee 
voorkomt u dat u inkomstenbelas-

ting betaalt over deze schenking.

Bespaar belasting, neem contact 
op met Van de Ven Accountants | 
Adviseurs, te bereiken via 
0413 – 49 11 11 
of via e-mail: info@vdven.nl.

advertorial
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Deze week in Vak Apart:
Elles de Rijk

Welke studie volg je?
“Ik studeer voor schoonheids-
specialiste niveau 3 BOL,  en zit 
nu in mijn laatste leerjaar.” 

Waar volg je de studie?
“Ik volg mijn studie op het ROC 
Eindhoven Uiterlijke verzorging 
Sterrenlaan 4. 
Op dit moment loop ik stage in 
Eindhoven bij een schoonheids-
salon. Twee dagen in de week.”

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Wat ik leuk vind aan mijn stu-
die zijn de massages en de ge-
zichtsbehandelingen. Ik vind het 
zo belangrijk dat mensen tevre-
den en weer helemaal mooi en 
fris de salon uit gaan. Dit is erg 
leuk om te doen. Om de men-
sen weer helemaal zien stralen 
en fijn en als ze het fijn vinden 
dat ze er weer helemaal goed 
uit zien. 
Wat ik minder leuk vind aan mijn 
studie is dat je sommige appara-
ten leert gebruiken die eigenlijk 
helemaal verouderd zijn en die 
ze dus niet meer gebruiken in de 
schoonheidssalons.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Nou, ik hoop eerst dat ik in mei 
slaag voor mijn opleiding. Graag 
zou ik in de toekomst een eigen 
salon willen starten, maar wat 
ik allereerst heel erg belangrijk 
vind is dat ik werkervaring op 
wil gaan doen in een salon. 
Ook zou ik graag verder willen 
gaan leren om mij te specialise-
ren in bepaalde gebieden, bij-
voorbeeld acne behandelingen, 
massages en ouderen huiden.”

DeMooiRooiKrant bedankt Elles 
en wenst haar erg veel succes in 
de toekomst.

Wil je ook in deze rubriek of ken 
je iemand die er in thuis hoort? 
Stuur dan even een mailtje naar 
redactie@demooirooikrant.nl

Sylvesterconcert Nos Jungit Apollo
Inmiddels niet meer weg te den-
ken  uit Sint Oedenrode: Het NJA 
Sylvesterconcert. Na het onlangs 
zo  succesvolle concert in Marien-
dael heeft Nos Jungit Apollo in-
middels het volgende avondje uit 
voor u kunnen samenstellen. Dit 
altijd drukbezochte concert is voor 
vrienden, bekenden en andere 
muziekliefhebbers de gelegenheid 

om tijdens het luisteren naar een 
zeer gevarieerd programma het af-
gelopen jaar te overdenken en te-
vens vooruit te blikken naar 2012. 

Ook dit jaar is er gekozen voor een 
uitgebalanceerde mix van tradi-
tionele muziek (Strauss, Rimsky-
Korsakov) en moderne muziek 
(Banks). Natuurlijk zijn er ook weer 

een aantal solisten (euphonium, 
trompet) te beluisteren. 
U bent meer dan welkom om on-
der het genot van een hapje en 
een drankje dit jaar muzikaal met 
ons af te sluiten. Woensdag 28 
december, 20.00 uur, Café Restau-
rant de Beurs. Entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

glühwein, kerstkransjes en vuurwerk, 

De Werf geopend met de feestdagen
Tijdens de feestdagen is OJC de 
Werf geopend. Er is dan van alles 
te doen.

Op kerstavond wordt de jaarlijkse 
Hemelse top 50 gedraaid, die jij-
zelf kunt samenstellen door een 
formulier in te vullen aan de bar.

Mocht je kans zien om tijdens de 

kerstdagen je avond vrij te plannen 
van familiebijeenkomsten, dan kun je 
natuurlijk weer terecht bij De Werf. 
Om de avonden compleet te maken 
hebben we voor de gelegenheid glüh-
wein, kerstkransjes en gezelligheid.

Het nieuwe jaar staat voor de deur, 
wat betekent dat de boze geesten 
weer verjaagd moeten worden 

met het nodige vuurwerk. Het is 
tevens een prima moment om te 
genieten van champagne en je ge-
heime liefde ongestraft te kussen. 
Openingstijden: 
Kerstavond 21.30u – 02.00u
Eerste kerstdag 21.30u – 02.00u. 
Tweede kerstdag 21.30u – 01.00u. 
Oud en nieuw 21.30u – tot de 
laatste bezoeker weg gaat.

Café d’n Toel ook tijdens de feestdagen open
Zoals je van Café D’n Toel ge-
wend bent, maken we er altijd 
iets bijzonders van. Ook tijdens 
de komende feestdagen hebben 
we weer heel wat in petto. Wil je 
hiervan meegenieten? Kom dan 
eens binnenlopen. Behalve op 
eerste kerstdag, zijn we dagelijks 
gewoon vanaf 10.00 uur open.
 
Het feest begint direct op 24 de-
cember. Kerstavond verzorgen wij 
onze Casino Night en   ben je wel-
kom in ‘Las Vegas’.  Op 25 decem-
ber, eerste kerstdag, begint vanaf 
19.00 uur onze 80’s – 90’s party. 

Onder het genot van muziek uit 
deze jaren, staat er een felle strijd 
op het programma. Durf je het aan? 
Ga dan ‘in de benen’ tijdens onze 
Bierfiets-wedstrijd. Houd je meer 
van Moesel? Dat kan natuurlijk ook.  

Tweede kerstdag, 26 december 
staat in het teken van karaoke. Kun 
je zingen, zing dan mee en laat ons 
je talent horen. Ook vindt vandaag 
de finale van de Bierfiets-wedstrijd 
plaats.  Ook tijdens oud en nieuw 
moet je bij Café D’n Toel zijn. Ons 
Glow-in-the-dark Party op zaterdag 
31 december, is bestemd voor ieder-

een. Met de Top-100 aller tijden is 
er muziek voor jong en oud. Dress 
code: Kom in het wit. Koop een 
Glow bandje voor €30,- en je drank 
(bier, wijn en frisdrank) is de rest van 
de avond gratis (€20,- na midder-
nacht). Zorg dat je op tijd bent, want 
om 00.00 uur knallen we hem erin!
Zondag 1 januari luiden we 2012 
feestelijk in. Vanaf 16.00 uur be-
gint onze nieuwjaarsreceptie en 
gaan we op de (H)Ollandse toer 
met de bekende Ronald van de 
Lee Kom ook met oud en nieuw in 
Olland bij elkaar in Café D’n Toel. 
Het wordt weer oergezellig.

advertorial

Brabantse kerst in Odendael
Aanstaande woensdag 21 decem-
ber is er een Kerstprogramma in 
Odendael. Deze bijeenkomst is 
speciaal georganiseerd voor de 
bewoners van Odendael, de aan-
leunwoningen en familie en ken-
nissen van de uitvoerenden. 

Het bijzondere van dit concert is 
dat behalve Nico van de Wetering 
ook een 40-tal beginnende gita-
risten op zal treden. Deze mensen 
hebben allen gitaarles bij Nico. 
Toon de Migra ( accordeon) en 
Leon Vervoort (drums) zullen het 
geheel muzikaal ondersteunen. 
Het programma bestaat uit een 
gedeelte Brabantse Kerst en een 
gedeelte Kerst met een knipoog 
naar de gezelligheid. Behalve tra-
ditionele kerstliederen zullen er 

ook enkele gezellige meezingers 
ten gehore worden gebracht. 
Tekstboekjes worden uitgereikt. 
Jan Verhagen, één van de gitaar-
cursisten, heeft het initiatief ge-
nomen voor dit bijzondere evene-
ment. Entree is gratis en de grote 
zaal is om 19.30 uur open. Aan-
vang: 20.00 uur. 
Alle medewerkers, van geluid tot 
musici, hebben hun gratis me-
dewerking toegezegd. “…En zo 
hoort het ook”, zei Jan wijselijk. 
Jan zelf zal, behalve het mee be-
geleiden van de stemmige liedjes, 
ook een kerstverhaal ten gehore 
brengen net zoals sommige andere 
cursisten. Gijs van Aarle zal enkele 
Russische kerstliederen ten gehore 
brengen en zo zullen er nog meer 
verrassingen zijn..

Kerstmis

duisternis
bezuinigen

crisis
bomen die niet meer

tot in de hemel groeien
steeds meer mensen

in een onzeker bestaan
stille armoede

Kerstmis

hemels licht
schijnt over de aarde

over alle mensen
uitnodiging

tot solidariteit
tot grenzeloos delen

Kerstmis

hoop op gerechtigheid
voor mensen in de kou

vrede voor allen…

                     Jos Hamelink

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Kijk het voordeel 
van de belastingbril!

Vraag naar de voorwaarden.

En dat scheelt u maar liefst 

19%over het montuur

ZICHTBAAR BETER

Heuvel 30, 5492 AD  Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 27 20, www.huiskensoptiek.nl

Ook De Beurs 
ademt Kerst

Vorige week stonden in deze krant 
enkele huiskamers centraal waarin 
Kerst zijn intrede had gedaan. Toch 
besteden ook veel winkels, bedrij-
ven en horecagelegenheden flink 
wat aandacht aan hun interieur. Bij 
Restaurant de Beurs staan enkele 
bijzondere kerstuitingen in de zaak. 
De knutselgrage Joke de Koning is 
samen met Mieke Van Lieshout flink 
in de weer geweest. Ze maakten een 
prachtige kerstboom van een oude 
parasol. Tevens hebben ze een plekje 
vrij gemaakt voor een unieke ijsko-
ningin. Het is zeker de moeite waard 
om eens een kijkje te komen nemen.
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De donkere dagen voor kerst zijn 
weer aangebroken. Voor vele van 
ons een mooie periode, waarin 
we terugblikken op een mooi 
jaar. Helaas is dat niet voor ieder-
een het geval. Voor sommige van 
ons, is juist die aanloop naar de 
vaak confronterende kerstdagen 
een crime. 

Door: Kim Rijkers

Gevoelens van verdriet, eenzaam-
heid, woede  en machteloosheid 
vertalen zich meer dan eens in 
enorme eetbuien. Uit een onder-
zoek van het blad “Opzij” blijkt 
dat 89% van de Nederlandse 
vrouwen emoties weg eet. Een 
schrikbarend percentage. Emotie 
eten is daarmee de belangrijkste 
reden waarom een dieet vaak 
niet, of alleen tijdelijk lukt. Bij een 
dieet wordt namelijk amper aan-

dacht besteed aan je gedrag, psy-
che en mentale weerbaarheid.  Je 
eetpatroon veranderd, dat is een 
feit. Maar als je telkens blijft  eten 
wanneer je, je rot voelt  of wan-
neer je,  je verveeld, val je terug 
in je oude gewoontes en dus in je 
oude eetpatroon, de aanstichter 
van alles. Je bent weer terug bij af.

Dit emotie- eten zorgt voor ne-
gatieve gevoelens, een negatieve 
kijk op jezelf en niet geheel on-
belangrijk een paar kilo extra. Het 
cirkeltje is dan weer rond. Wan-
neer je een keer uit pure frustratie 
een reep chocolade, burgemees-
ter maakt, is dat niet direct een 
probleem. Maar als je in plaats 
van het voelen, verwerken en le-
ren omgaan met die emoties  lie-
ver een pak koekjes naar binnen 
werkt, is het tijd om aan de bel te 
trekken. Een gespecialiseerde the-

rapeut kan 
je helpen 
om deze 
p a t r o n e n 
te door-
b r e k e n . 
Het is niet 
nodig om 
je bij deze 
g e w o o n -
tes neer 
te leggen, maar ga de uitdaging 
aan. Start in januari niet weer met 
een dieet dat ervoor zorgt dat je 
in maart weer een paar kilo extra 
met je meedraagt . Laat je niet 
meer uit het veld slaan door ge-
voelens van “zie je wel, het lukt 
me toch niet”. Zoek naar de re-
den waarom het je telkens niet 
lukt…..dan wordt 2012 zeker een 
jaar waarin jij gaat winnen. Win-
nen door te verliezen!!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Veranderingen laten Kerstmarkt Odendael slagen

“We krijgen armoede, maar bij 
armoede worden we vindingrijk. 
Willen we vindingrijk blijven, moe-
ten we proberen met armoede te 
leven.” Ook de Kerstman – in de 
persoon van de 74-jarige Theo Son-
nemans - was vorige week dinsdag 
aanwezig tijdens de Kerstmarkt in 
Zorgcentrum Odendael. Hij maak-
te de sfeer compleet. Strooiend 
met handdrukken en inventieve 
spreuken baande hij zich een weg 
door de menigte die langzaam van 
kraam naar kraam schuifelde.

De bezoekers hadden het zo druk 
als ze zelf wilden. De helft van de 
grote zaal en ‘de Punt’ (de ruimte 
bij de receptie) waren namelijk rijke-
lijk gevuld met kramen. Er viel dus 
genoeg rond te neuzen. Ook aan de 

mensen die even wilden zitten om 
onder het genot van een drankje 
naar muziekgroep Antonio te luiste-
ren, was gedacht. Een gedeelte van 
‘de Ontmoeting’ was daarvoor vrij 
gehouden. Een positieve verande-
ring ten opzichte van vorig jaar.
“Dat we een aantal kramen vanuit 

de grote zaal naar ‘de Punt’ hebben 
verplaatst is de rust ten goede geko-
men”, analyseert organisator Debbie 
Boeren. “Vorig jaar was het namelijk 
veel te druk in ‘de Ontmoeting’. Ook 
hebben we goede reacties gekregen 
van de bewoners. Ze waren blij dat 
de markt van 19.00 tot 20.00 uur 
speciaal voor hen open was. Vorig 
jaar werden ze letterlijk en figuurlijk 
verdrongen, nu niet meer.” 

Ook medeorganisator Danielle Coo-

len was tevreden. “Het is erg druk 
geweest en de mensen stonden ge-
zellig bij te buurten. Onze doelstel-
lingen zijn bereikt. De markt is naar 
binnen gehaald voor de mensen en 
Odendael staat steeds beter op de 
kaart als open instelling waar ieder-
een welkom is.”

www.beterwonenerp.nl

2E KERSTDAG GEOPEND
van 11.00 t/m 17.00 uur

Uw adres voor:
meubelen

tapijt
gordijnen

woonaccessoires

Kerkstraat 30-34 Erp
Tel. 0413-211445

Meer dan 80 verschillende soorten RELAXFAUTEUILS.

Bouw of verbouwplannen?

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

www.bouwservicevandemoosdijk.nl | info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Dé partij voor al uw bouwwerkzaamheden!

Tweede kerstdag zijn wij geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

■ Hertog Janplein 28 
■ 5469 BJ Erp 
■ Tel. 0413 - 21 23 39 
■ Fax. 0413 - 21 20 60
■ www.verbruggenkachelserp.nl 
■ info@verbruggenkachelserp.nl Brancheorganisatie van 

haarden- en kachelspecialisten

Kom dan naar Erp. Daar vindt u een van de modernste en meest complete showroom 
in de regio. Met een heel groot en divers aanbod, vindt u hier de haard die bij u past.

Onze openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag gesloten, woensdag en donderdag 10:00-17:30 uur, 
vrijdag 10:00-20:00 uur, zaterdag 10:00-16:00 uur
 
PS Binnenlopen mag altijd tijdens openingstijden. U bent van harte welkom.
Wilt u een persoonlijk advies, bel dan even van tevoren. Dan plannen we een afspraak.

U wilt een haard in huis?

Onze interieurarchitect is 
2de kerstdag aanwezig voor 
GRATIS INTERIEURADVIES! 

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

Krokodillentranen bij toeristenbelasting Rooi
“Rooi hoogste recreatiebelasting 
van Nederland” kopte MooiRooi.
nl als primeur. Recht van de site 
van de Vereniging van Recreatie-
ondernemers Nederland (Recron). 
Dat signaal kreeg donderdag een 
vervolg, toen verschillende belas-
tingverordeningen werden vast-
gesteld. Regiomanager Willem 
Kraanen van Recron maakte ge-
bruik van het spreekrecht.

“De gemeente wil 7,5% van de 
overnachtingprijs gaan heffen, 
waar grote steden als Amsterdam 
en Utrecht 5% heffen. RECRON 
kan zich vinden in een heffings-
methodiek van een % van de kos-
ten, dit is een vermindering van 
de administratieve lasten. Maar 
door een zo hoog percentage te 
hanteren, dwingt de gemeente de 
ondernemers een nachtregistratie 
bij te houden. Dit is voor een aan-
tal bedrijven niet uitvoerbaar om-
dat men hier te maken heeft met 
vaste plaatsen of seizoensplaatsen, 

waardoor niet bekend is wanneer 
deze gasten verblijven.” Volgens 
Kraanen ontbrak de onderbou-
wing van de 7,5% waarvoor hij in 
de pen was geklommen. 
In navolging van VVD-er Freek 
Glorius, die eerder die avond de 
“Maas-norm” uit zijn hoge hoed 
toverde voor tarieven van externe 
adviseurs, kwam Kraanen met de 
“Hendriks-norm” op de proppen. 
Verder dan een licht gegrinnik bij 
de aanwezigen kwam hij niet. De 
gemeenteraad maakte gehakt van 
zijn redenering. 
“Ik hoop dat u ook het raadsvoor-
stel gelezen heeft. Want daar staat 
hoe die 7,5% berekend is” gaf Tom 
v. Wanrooij (HvR/PvdA) Kraanen 
mee. VVD-er Michiel van Seventer 
maakte het hem nog een beetje 
moeilijker. Op diens vraag naar het 
gemiddelde percentage toeristen-
belasting in Nederland moest de 
regiomanager het antwoord schul-
dig blijven. Van Seventer wist het 
hem precies te vertellen. “Staat op 

de site van Recron,” schamperde 
hij, en begon zijn betoog. 

“Het tarief van een euro per per-
soon per nacht is alleszins redelijk. 
Met een gemiddelde stijging van 
1,5% hebben we het over een ex-
tra last van 900 euro per jaar voor 
alle Rooise toeristen samen. Het 
staat de ondernemers vrij om te 
kiezen uit een tarief van een euro 
per nacht, of 7,5% van de ver-
blijfsvergoeding, met accountants-
verklaring. 
Gezien de hoogte van het tarief 
krijgen we toch een beetje het 
gevoel van krokodillentranen. We 
hebben het over een stijging van 
1 eurocent! Ondernemers doen 
hier niet moeilijk over. Camping de 
Graspol rekent een tarief voor Mi-
lieu & toeristenbelasting tot 1,25 
euro. Helemaal bruin bakt Cam-
biance de Kienehoef het met een 
zogenaamde ‘overheidsheffing’ 
van 1,50! Is dit geen typefout in 
‘overheadkosten’?”
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Eportfolioadvies: organiseert persoonlijke ontwikkeling
Wie zijn wij?
EportfolioAdvies is een advies-
bureau dat zich richt op het 
vergroten van de interne mobi-
liteit en brede inzetbaarheid van 
personeel. Hiervoor is een ver-
nieuwend en praktisch concept 
ontwikkeld: het Eportfolio. Dit 
instrument is vooral toe te pas-
sen bij organisaties met meer 
dan circa 80 medewerkers.   
Breng verborgen talenten in 
beeld!
Veel organisaties hebben onvol-
doende inzicht in de persoon-
lijke competenties en talenten 
van hun medewerkers. Hierdoor 
worden kansen gemist voor het 
flexibel en breder inzetten van 
medewerkers. Het in beeld bren-
gen van persoonlijke compe-
tenties en ‘verborgen’ talenten, 
vergroot de mogelijkheid om de 
talenten van medewerkers opti-
maal te benutten. Onze ervaring 

leert dat ons concept zowel kan-
sen biedt voor medewerkers om 
hun wensen en ambities vorm te 
geven, terwijl het ook leidt tot een 
kostenbesparing op personeel.

Voordelen werkgevers
•	 Aanzienlijke	besparing	op	
personeelkosten (interne mobili-
teit in plaats van externe inhuur of 
werving)
•	 Verbeterde	 medewerker-
tevredenheid, commitment naar 
de organisatie en duidelijk carriè-
reperspectief
•	 Werkgwevers	 behouden	
high potentials voor de organisa-
tie
•	 Eportfolio	 ondersteunt	
beoordelingen van medewerkers 
•	 Eportfolio	 geeft	 via	 het	
Persoonlijke Ontwikkeling Plan 
(POP) goed inzicht wie professio-
neel met zijn/haar carrière bezig is
•	 Eportfolio	 implementa-

tie is een stap richting self service 
HRM met een grotere verant-
woordelijkheid voor de medewer-
ker 
•	 Eportfoliosysteem	 dat	
flexibel, op maat en snel inzetbaar 
is tegen geringe kosten
•	 Wij	 ondersteunen	 werk-
gevers bij het aanvragen van een 
mogelijke subsidie

EportfolioAdvies verzorgt, voor 
een zeer aantrekkelijk tarief, het 
gehele traject rondom de intro-
ductie van het Eportfolio systeem 
in organisaties. Wij adviseren, le-
veren een digitaal Portfolio sys-
teem op maat, zorgen voor de 
(technische) implementatie en 
geven workshops om het gehele 
traject in de organisatie ‘weg te 
zetten’. Via diverse -laagdrempe-
lige-  tests en onderlinge feedback 
wordt tijdens de workshops de 
bedoeling van het portfolio duide-

lijk gemaakt. Ook krijgen medewerkers hierdoor inzicht hoe het port-
folio moet worden gevuld.      

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten? 
Bezoek onze site www.eportfolioadvies.nl 
of bel 0648149591

advertorial
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Openingstijden: 
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur 

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

Vestigingen:
• Vught 073 684 11 02 
• ’s-Hertogenbosch 073 623 86 34
• Wijchen 024 645 39 30

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

Laagste prijsgarantie op banden

APK
       BENZINE
 24,95 All in

DIESEL 
 34,95 All in

NU
Kleine 

beurt

NU

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

99,95
All in

Grote 
beurt

NU 199,95
All in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
E199,95 all in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

Voordelen
van Merkservice 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf
•   Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
• Ervaren en goed opgeleide monteurs
•  Moderne apparatuur om electronica-

problemen op te lossen
• Voor resetten en softwarestoringen

• Alle merken, echte service!

Wie binnen 14 dagen na factuur dezelfde banden elders goedkoper krijgt aangeboden krijgt van ons het verschil terug. 
Let wel bij Merkservice zijn de bandenprijzen inclusief montage, balanceren, ventielen, verwijderingsbijdrage en BTW. 
Zolang de voorraad strekt. Aanbieding geldt tot 2 weken na plaatsing.

Winterbanden
 NU 85,00

All in All in

Continental 195-65-15 TS830 91T

139,99
Michelin 205-55-16 Alpin 91H

NUp/s p/s

Bijna 40 nieuwe natuurwachters bij JNW De Populier
Op zaterdag 17 december werden 
in Mariëndael de nieuwe Rooise 
Jeugdnatuurwachters officieel geïn-
stalleerd. De bijna 40 nieuwe leden 
kregen van wethouder René Dek-
kers persoonlijk het speldje van De 
Populier overhandigd. Een team van 
leiders stond vervolgens klaar om dit 
op te spelden. In totaal heeft Jeugd-
natuurwacht De Populier in het 30-
ste jaar van haar bestaan nu meer 
dan 60 actieve natuurwachters in de 
leeftijd van 9 tot en met 12 jaar.

Onder begeleiding van een aan-
tal vrijwilligers gaan ze tot aan de 
zomervakantie elke maand samen 
een natuuractiviteit beleven. Foto’s 
van de installatie zijn te zien op de 
website van de Jeugdnatuurwacht: 
www.jnw-rooi.tk

Digitotaal verhoogd 
serviceniveau  
Per 16 december is de samen-
werking tussen Modap retail BV 
(verantwoordelijk voor telecom 
en internet abonnementen bin-
nen onze winkel) en digitotaal 
gestopt.  Modap kon het service-
niveau wat Digitotaal na wil stre-
ven helaas niet naleven.

Modap retail BV heeft toegezegd 
dat alle lopende zaken en repara-
ties afgehandeld  zullen worden. 
Per direct neemt Digitotaal het 
telecom en internet aanvraag ge-
deelte zelf over, zodat klanten de 
juiste service krijgen.   
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MooiRooikrantDe 25
geen moment van opgeven

“Waor gaode toch aon beginne…”

Op kerstavond hoorde hij, na een lange tijd van tobben, dat hij een beginnende vorm van maagkanker had. 
Voor 200%  streed hij tegen zijn ziekte, maar uiteindelijk moest hij het opgeven. Op 11 mei dit jaar legde Rien 
Thomassen de strijdbijl neer en overleed op 57 jarige leeftijd. Voor zijn familie en vrienden stond de tijd een 
moment stil. Toch was zelfs dit zware verlies voor hen geen reden om op te geven. Samen vormden zij team 295 
‘geen moment van opgeven’ waarmee ze over een paar maanden gaan deelnemen aan de alom bekende estafet-
teloop van 520 kilometer; de Roparun. DeMooiRooiKrant sprak met zijn kinderen; Ronny en Linda Thomassen.

Door: Ria Balk

“In het begin ging het allemaal 
heel goed. De eerste twee kuren 
had hij eigenlijk nergens last van, 
maar aan het einde van zijn laat-
ste chemokuur kreeg ’s pap koorts 

en werd hij opgenomen in het zie-
kenhuis. Na een paar dagen zou 
hij weer thuis zijn maar dit verliep 
anders. Door de chemo was zijn 
weerstand weg. Na vijf weken 
ItensiveCare is hij uiteindelijk over-
leden aan een allergische reactie 

op de chemo. Totaal machteloos 
sta je dan”, aldus Ronny en Linda. 
“Tijdens de begrafenis was het zo 
druk, dat ze in de kerk op het bal-
kon moesten staan. Er waren zo-
veel bloemstukken dat ze een haag 
hadden gemaakt tot aan het graf. 

Dat doet je toch wat.” Kort na zijn 
overlijden, zagen ze een program-
ma over de Roparun, een stichting 
die zich inzet om de kwaliteit van 
leven voor mensen met kanker te 
verbeteren. Ze wilden graag iets 
betekenen voor mensen met kan-
ker en schreven zich in. Zo begon-
nen ze aan een gezamenlijke actie. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Onlangs ging de groep 
naar Ahoy voor de eerste officiële 
bijeenkomst. En natuurlijk wordt er 
getraind. Zaterdagochtend 10 de-
cember verzamelde het hele team bij 
V.V. Ollandia voor de eerste repetitie 
in Roparun stijl. Eén groep ging rich-
ting Stiphout en de andere richting 
Oisterwijk om daar vandaan tege-
lijkertijd hardlopend terug te gaan. 
Ronny gaf als strikt advies: “Lopers 
moeten lopen en mogen zich ner-
gens mee bemoeien”. Na een storm-
achtig vertrek, waarbij een fietsen-
drager van de auto viel, verliep het 
lopen en wisselen uitstekend. De 
navigators konden de route goed 
volgen. Even na elkaar finishten bei-
de groepen bij V.V. Ollandia, waar 
ze konden douchen. Daarna kreeg 
de club in ontmoetingscentrum de 
Holm een heerlijke lunch aangebo-
den om de energiebehoefte weer op 
peil te brengen. Als extra stimulans 
was ervaringsdeskundige Nienke 
Nederveen uitgenodigd om het één 
en ander te vertellen. 
Al met al een hele onderneming. 
Linda: “We dachten ‘dat doen we 
wel even’, maar er komt veel bij kij-
ken. Je moet een stichting opzetten, 
zorgen dat het bekend wordt en al-
lerlei acties op touw zetten om geld 
in te zamelen en sponsoren te wer-
ven. We zijn met vijfentwintig man 

en hebben de taken verdeeld. Ieder 
doet waar hij goed in is. Gelukkig 
reageren veel mensen enthousiast, 
misschien ook omdat ze ’s pap zo 
goed kennen. De tantes vatten 
bijvoorbeeld het idee op om kerst-
ballen te verkopen en een vriendin 
heeft kerstkaarten gemaakt. Het 
neefje (9jr) van onze road-manager 
hoorde ons erover praten en kwam 
spontaan met zijn spaarpot. Er gaat 
geen dag voorbij of er belt wel ie-
mand met een goed idee.” Ook op 
de winterbraderie ontbrak de groep 
niet, en wat hadden ze geluk. Het 
was prachtig koud weer, perfect 
voor het verkopen van pannenkoe-
ken en erwtensoep. Ook de kerst-
kaarten gingen grif van de hand en 
zo verdienden ze weer een mooi 
bedrag van € 585,-. 

Wat Rien Thomassen ervan zou 
zeggen als hij dit allemaal geweten 
had? Rien was zelf ook sportief. Hij 
fietste graag en  was bij V.V. Ol-
landia bijzonder actief. Al speelde 
hij zelf niet meer, elke week stond 
hij aan de kant van het voetbalveld 
als de selectie, waarin ook Ronny 
zit, een wedstrijd speelde.  Ronny: 
“’s Pap was een tegelzetter en 
wereldreiziger, van IJsland tot Ja-
karta. Verder was hij een man van 
‘doe maar gewoon’, van  ‘gewone 
chips’ en ‘gewone thee’. Hij zou 
wel vereerd zijn, maar die poespas 
had van hem niet gehoeven. 
Linda: “Waarschijnlijk zou hij zeg-
gen, ‘Waor gaode toch aon be-
ginne…’”

Wilt u team 295 ‘Geen moment 
van opgeven’ ondersteunen? 
Ga naar www.geenmomentvan-
opgeven.com.

KERSTBAL actie!*
* vraag naar de voorwaarden

  Hoekbank Jora
(1,5-zits element zonder armen + hoek + 1,5-zits element 

zonder armen + 1,5-Zits element arm links)

In stof. Compleet met lendekussens. 

Exclusief sierkussens en hocker.

H 85 cm.

KERSTBALactie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!KERSTBALKERSTBALKERSTBALactie!actie!actie!**KERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALactie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!KERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALactie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!KERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALactie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!KERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALKERSTBALactie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!actie!* tot 50% korting

2e KERSTDAG 
OPEN!

van 11.00 tot 17.00 uur

Van 1449,-
voor

1199,- 
WOON
          TOPPER

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-26253, www.vandonzel.nl
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MooiRooikrantDe26 Rooi sportief

Argo neemt deel aan drie 
zwemwedstrijden

Afgelopen weekend hebben de 
zwemmers van Argo deelgenomen 
aan 3 zwemwedstrijden: Vrijdag 
avond hebben 12 zwemmers van 
de Wedstrijdgroep deelgenomen 
aan de tweede LAC wedstrijd in 
zwembad De Beemd in Veghel. 
Tijdens deze wedstrijd is er 2 keer 
een 1e plaats, 2 keer een 2e plaats 
en 3 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 12 persoonlijke 
records gezwommen. Ook zijn er 
2 clubrecords gezwommen: Wessel 
Brands op de 1500m vrije slag in 
22.37.43 en Marijke van der He-
ijden op de 1500m vrije slag in 
23.07.04.

Zaterdag avond hebben 59 zwem-
mers deelgenomen aan de Sprint-
kampioenschappen in zwembad 
De Neul. Tijdens deze kampioen-
schappen stonden de 25m vlinder-
slag, 25m rugslag, 25m schoolslag 
en 25m vrije slag op het pro-

gramma. Tijdens deze wedstrijd 
zijn er 165 persoonlijke records 
gezwommen. Daarnaast zijn er 5 
clubrecords gezwommen: Marijke 
van der Heijden 25m rugslag in 
0.16.80, Bram Rooyakkers 25m 
rugslag  in 0.19.11, 25m school-
slag in 0.19.72, 25m vlinderslag 
in 0.17.48 en 25m vrije slag in 
0.16.14. Nadat alle tijden opgeteld 
waren werden de Sprintkampioe-
nen bekend gemaakt: Recreatie-
ven meisjes: Linde van der Sanden, 
Recreatieven jongens: Manuel van 
Oorschodt, Wedstrijdgroep meis-
jes: Anne Gibbels en Wedstrijd-
groep jongens: Bram Rooyakkers.

Ook werden er per leeftijdscate-
gorie medailles uitgereikt. Voor de 
snelste zwemmer / zwemster was 
er een gouden medaille, de overige 
deelnemers ontvingen een herin-
neringsmedaille. De gouden me-
dailles gingen naar: Haike Kluijt-

mans, Sanne Peters, Manuel van 
Oorschodt , Anne van Roosmalen, 
Joes van den Bersselaar, Linde van 
der Sanden, Anouk van de Ven, 
Niels Rooyakkers, Alex Schouten, 
Bram Rooyakkers, Dana Janssen, 
Pascal van Bakel, Ilse Verhagen, 
Anne Gibbels, Jop Smit, Stefan van 
Aarle en Marielle Rooyakkers.

Op zondag tenslotte hebben 15 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Wiemel’ in Deur-
ne deelgenomen aan de 3e Solo 
wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd is 
er 4 keer een 1e plaats, 1 keer een 
2e plaats en 3 keer een 3e plaats 
gehaald. Er zijn 23 persoonlijke re-
cords gezwommen. 

Uitslagen waterpolo

Njord - B1 7-7
PSV – Bcombi 10-3
PSV - C1 15-2

zwemmen

Rooise 
Biljartcompetitie

biljarten

In de 13e en laatste ronde van 
de eerste helft van het seizoen 
2011/2012 behaalde Oud Rooi 
een score van 81 punten. Korte 
partijen: Lia van de Ven (Dorps-
herberg) 22 car. in 8 beurten (moy. 
2,75), Bas van de Tillaart (Gin keus) 
20 car. in 8 beurten (moy. 2,5), Erik 
Kluijtmans (’t Pumpke) 28 car. in 
11 beurten (moy. 2,54), Martien 
Rovers (Wapen van Eerschot) 24 
car. in 11 beurten (moy. 2,18), 
Maarten van Hoof (Gin Keus) 20 
car. in 11 beurten (moy. 1,81), 
Noud Pouwels (St.Joris) 28 car. in 
12 beurten (moy. 2,33) en Cees 
van Hout (D’n Toel) 26 car. in 14 
beurten (moy. 1,85). Nico Lucius 
van Wellie Winne Welles maakte 

een serie van 16 caramboles.

Uitslagen: 
Boskant – Beurs 68-72, Kofferen – 
Wapen van Eerschot 65-75, 
’t Straotje – ’t Pumpke 63-77, 
Gouden Leeuw – Oud Rooi 59-
81, Dorpsherberg – Wellie Winne 
Welles  64-76, D’n Toel – Jachtrust 
60-73, Gin Keus – St.Joris 69-71.
Stand: 1 Beurs 1021, 2 St.Joris  
998, 3 Boskant 947, 4 Gin Keus 
943, 5 ’t Straotje 919, 6 Jachtrust 
916, 7 Wapen van Eerschot 900, 
8 Gouden Leeuw 899, 9 Dorpsher-
berg 888, 10 Wellie Winne Welles 
887, 11 D’n Toel 878, 12 Oud 
Rooi 869, 13 Kofferen 852,
14 ’t Pumpke 808.

Doelpuntrijk weekend voor 
Concordia/Boskant 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Na een teleurstellende nederlaag 
vorig weekend, stond afgelopen 
zondag voor senioren 1 van Con-
cordia/Boskant de thuiswedstrijd 
tegen de Wilma’s op het program-
ma. Deze tegenstander uit Wil-
bertoord behaalde in de zaal al 7 
punten en bezette daarmee een 3e 
plek. Concordia/Boskant had een 
iets minder voortvarende start en 
was bij 3 punten blijven steken, 
waarmee het een gedeelde laatste 
plek bezette. Winst was voor de 
Rooise dames dus hard nodig.

Na een optimale voorbereiding op 
de wedstrijd begonnen de dames 
van Concordia/Boskant optimis-
tisch. In de 4e minuut werd de ope-
ningstreffer gescoord, 1-0. Maar al 
snel antwoorde De Wilma’s, 1-1. 
Evenals bij een aantal voorgaande 
wedstrijden, wist Concordia/Bos-
kant een voorsprong van 4-1 op 
het scorebord te toveren. Waar het 
voorgaande weken bij die voor-

sprong mis ging, wisten de dames 
deze keer de touwtjes beter in han-
den te houden. Want wisten de 
Wilma’s weliswaar de 4-2 te scoren, 
daarna was het Concordia/Bos-
kant dat uitliep naar een 7-2 voor-
sprong in de 22e minuut. Dat het 
dit keer wel lukte de voorsprong 
vast te houden en te vergrootte, 
kwam door het blijven zoeken naar 
de beste kansen. Toch wisten de 
Wilma’s 2 keer doel te treffen, 7-4. 
Maar Concordia/Boskant leek niet 
van plan zich vandaag terug te la-
ten pakken en vergrootte de marge 
weer, 8-4. In de laatste minuut van 
de 1e helft scoorde beide ploegen 
nog 1 keer waardoor er werd gerust 
met een 9-5 stand. Na rust behield 
Concordia/Boskant het initiatief en 
liep binnen 4 minuten uit naar 11-
5. Hierna scoorde de Wilma’s uit 
een doorloopbal, maar nog in de-
zelfde minuut benutte Concordia/
Boskant een vrij bal. Van afstand 
nog een doelpunt voor de Wilma’s 

waardoor er 12-7 op het scorebord 
kwam. Met een vrij riante voor-
sprong, wist Concordia/Boskant 
de rust te bewaren in de aanval. En 
ook beide verdedigingen hadden 
de zaakjes goed op orde. Dit zorgde 
er samen voor dat Concordia/Bos-
kant uit kon lopen naar een 18-8 
voorsprong. Na de wissel bij deze 
stand, verloor Concordia/Boskant 
even de concentratie waardoor 
de Wilma’s nog een negende goal 
scoorde. Maar in dezelfde, laatste 
minuut benutte Concordia/Boskant 
nog een strafworp. Eindstand 19-9. 
Eindelijk leken de puzzelstukjes op 
z’n plek te vallen en konden de da-
mes van Concordia/Boskant  ook in 
een wedstrijd eens laten zien waar-
toe zij in staat zijn!

LET OP!!
Op dinsdag 27 december komen 
de jeugdleden van KV Boskant 
tussen 13.00u en 15.00u uw lege 
statiegeldflessen weer ophalen!

22e editie Ollandse biljartkampioenschappen 

Succes door saamhorigheid en 
liefde voor de sport

biljarten

Voor het publiek was het gezel-
lig. Hoewel… niet alleen gezellig, 
maar ook behoorlijk spannend. 
Voor de spelers lag dat nog even 
anders. Het niveau lag hoog en 
concentratie was vereist. Na een 
paar maanden competitie werd 
afgelopen vrijdag in de Dorpsher-
berg de finale van de Ollandse bil-
jartkampioenschappen gespeeld. 
De eindstreep van een competi-
tie die de laatste maanden vele 
dorpsgenoten in hun ban hield.

“In geen enkel dorp zijn zoveel 
biljartverenigingen als in Olland”, 
vertelt voorzitter Gerard Eykemans 
niet zonder trots. “Er zijn vier ver-
enigingen bij de Dorpsherberg en 
twee bij D’n Toel. Samen met Mies 
Roché, heb ik deze competitie in 
1989 opgezet. Mies vanuit D’n Toel 
en ik vanuit de Dorpsherberg. Al 
22 jaar worden er, vanaf de eerste 
week van September, elke maandag 
in beide cafés zes partijen gespeeld. 
Het succes ligt in de saamhorig-
heid in het dorp en de liefde voor 
de sport. De opzet is een toernooi 
waar iedereen aan mee kan doen.”

Dit jaar telde de competitie 66 deel-
nemers van jong tot oud. 66 liefheb-
bers van het spel. Allemaal afkom-

stig uit Olland zelf, of lid van een 
Ollandse biljartvereniging, allemaal 
tussen de 18 en 80 jaar oud. Zes fi-
nalisten streden om de eer kampioen 

van 2011 te worden. De kampioen 
van de C-klasse werd Jan Sanders. 
In de B-klasse won Joost Hungerink 
en de beste van de A-klasse bleek 

Gerard van den Tillaart. Toen dat 
eenmaal was beklonken, ging de 
strijd tussen dit drietal om het alge-
meen kampioenschap. Aangezien 
ieder in de eigen klasse streed voor 
zijn persoonlijk aantal caramboles, 
was het een gelijkwaardige en zeer 
spannende strijd. Met een moyenne 
van 1,45 streed Joost in de B-klasse. 

Joost: “Als ik in de A-klasse kom, 
dan moet ik een moyenne van 2 ha-
len. Voordat ik dat haal… Uiteinde-
lijk gaat het om de gezelligheid, als 
je dan ook nog wint is dat leuk.”

De laatste en beslissende partij 
werd gespeeld tussen Gerard en 
Joost. Beiden hadden tot dat mo-
ment evenveel wedstrijdpunten 
gehaald. Na een spannende strijd 
haalde Gerard als eerste zijn doel: 
67 caramboles. Daarmee werd 
Gerard onbetwist algemeen kam-
pioen van de Ollandse biljartkam-
pioenschappen van 2011.  Het ad-
vies dat hij kon geven: “Je moet de 
bal zo afleggen dat de tegenstan-
der moeite heeft de beide andere 
te raken.” Dat klonk heel eenvou-
dig. Toch had Gerard de laatste 
nachten nauwelijks geslapen. Mis-
schien toch niet zo eenvoudig?

Lees een uitgebreider wedstrijd-
verslag op www.mooirooi.nl. 

Uitslagen klassenkampioenschap-
pen.
A klasse 1. Gerard v.d. Tillaart. 2. 
Rien v.d. Spank. B klasse 1. Joost 
Hungerink. 2. Ruud van Driel. C 
Klasse 1. Jan Sanders. 2. Toon v.d. 
Akker.  
Uitslagen algemeen kampioen-
schap. 
1. Gerard v.d. Tillaart 20 punten. 2. 
Joost Hungerink 13 punten. 3. Jan 
Sanders 12 punten.                                      

v.l.n.r.: Jan Sanders, gerard v.d. Tillaart 
en Joost Hungerink

Overwinning 
voor Odisco 1

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zondag werd de wedstrijd De 
Eendracht 1 – Odisco 1 gespeeld.

In de 8e minuut wist Meike 
Leenderts te scoren. Er werd goed 
samen gespeeld. De verdediging 
zat ook goed dicht, waardoor er 
pas in de 19e minuut een tegen-
doelpunt gemaakt werd. Met-
een daarna scoorde de tegenpar-
tij weer. Dezelfde minuut bracht 
Dena Essens de stand weer gelijk 
op 2-2. Er werd weer gewisseld 
en Meike Leenderts scoorde snel 
daarna. De verdediging was goed, 
er werd rustig gespeeld en de kan-
sen kwamen, maar werden niet af-
gemaakt. Vlak voor de rust kwam 

de stand nog op 3-3. Meteen na 
de rust scoorde Denise Steenber-
gen met een prachtige doorloopbal 
uit het boekje. Myrthe van Heere-
veld maakte binnen de minuut nog 
een doelpunt waardoor de stand 
op 3-5 kwam. Door een commu-
nicatiefout en bij het wisselen van 
veld stond een dame van de tegen-
partij helemaal vrij en wist te sco-
ren. Odisco stond weliswaar nog 
met 4-5 voor, maar het werd toch 
spannend. In het fluitsignaal widt 
Marlon van Heeswijk de stand nog 
op 4-6 te brengen. Al met al een 
goede wedstrijd en zeker verdiend 
gewonnen. 

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

llig zegge
n ze” 

Kerstavond  
24 december 
vanaf 20:00 uur

90’s WOW!
Tophits uit de jaren ’90!

Eerste Kerstdag 
25 december 
vanaf 20:00 uur

Cocktail Party 
Keuze uit diverse 

heerlijke cocktails!!

Veiling in huiskamersfeer levert 
mooi eindbedrag op

basketbal

De dames van Basketbal Ver-
eniging Rooi zijn de afgelopen 
weken inventief bezig geweest 
om leuke en interessante kavels 
te verzamelen. Deze werden af-
gelopen vrijdagavond van 19.00  
tot 21.00 uur geveild in café Van 
Ouds. Geen verrassing, de kroeg 
is namelijk sponsor van dames 1. 
Eigenaar Bernie de Brouwer pakte 
de microfoon om als veilingmees-
ter de avond aan elkaar te praten. 
Met succes, de club haalde maar 
liefst 1500 euro binnen. Dat geld 

zal gebruikt worden 
om nieuwe materia-
len aan te schaffen. 

Tot grote vreugde van 
de organisatie liet no-
taris Peter Verkuijlen 

aan het eind van de veiling een 
bedrag van 1500 euro zien. De 
dames waren aangenaam verrast, 
aangezien ze 800 euro als doel 
hadden. Toen de veiling net be-
gon, dacht niemand zelfs aan dat 
bedrag te kunnen komen. Het was 
namelijk niet druk en er hing een 
tamme sfeer. De handjes wilden 
nog niet echt de lucht in.  Lang-
zaamaan kwamen er steeds meer 
mensen binnen gedruppeld die de 
club een warm hart toe dragen. De 
sfeer sloeg om en in een gezellige 

huiskamersfeer gingen ook de bie-
dingen omhoog.
Een avond Frietfeest voor 35 per-
sonen, een fotoshoot van Rian van 
Alebeek fotografie, een heerlijke 
massage, een VIP arrangement bij 
Eifel Towers Den Bosch, 5 kaartjes 
voor PSV – Vitesse of een half jaar 
sporten bij Health City. Bernie wist 
de kavels met de nodige humor 
aan de man te brengen en duide-
lijk was te merken dat sommige 
gasten hun zinnen hadden gezet 
op specifieke artikelen. Zo was het 
vogelhuisje van ‘de Borchmolen’ 
zeer populair. Waarom? Goede 
vraag, maar het zal de dames een 
worst zijn. Zij waren blij met iedere 
extra euro. De nieuwe materialen 
kunnen aangeschaft worden. Het 
doel is bereikt.

Britt van Genugten was afge-
lopen zondag speelster van de 
wedstrijd bij de korfbalwedstrijd 
Concordia/Boskant 1 - De Wil-
ma’s 1. Dit was de laatste wed-
strijd van 2011 en er mocht wel 
eens gewonnen worden. 

Helaas ging de doorloopbal van 
Britt er net niet in. Ze kreeg wel 
een mooie bal met de namen van 
alle speelsters, een oorkonde en 
een grote snoepzak.  Concordia/
Boskant won met 19-9. Britt heeft 
dus heel veel doelpunten gezien. 
Zelf korfbalt Britt met heel veel 
plezier bij de E1 van Concordia. 
Ze scoort wel vaak maar of ze al 
ooit met 19-9 heeft gewonnen?

Concordia/Boskant hoopt dat 
Britt, haar ouders en broertje een 
leuke ochtend hebben gehad.

Britt van Genugten
Boskant/Concordia

SPEELSTER VAN 
DE WEDSTRIJD

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
en theorie

voor jongeren,
vanaf november 2011 

ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL
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Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Kofferen 4
tel. 0 413-769027

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.

26

Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Markt 20
tel. 0413-490525

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Markt 12 - tel. 472280

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

Heuvel 20
tel. 0413-473 567

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902

Tricomp heet vanaf 15 september Optie1 Sint-Oedenrode. En dat betekent dat je naast computers bij ons nu alles vind wat je zoekt op telecom-

gebied. Van de nieuwste toestellen en tablets tot de scherpst geprijsde abonnementen. Nieuw en verlenging. Privé en zakelijk. Ook helpen we je 

graag met vast, mobiel én prepaid internet. En natuurlijk kun je blijven rekenen op de beste service. Ook na je aankoop. Kom op 15 september langs 

en profi teer ook nog eens van 4 unieke aanbiedingen en van 25% openingskorting op alle accessoires.*

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

J O U W  E E R S T E  K E U S  I N  T E L E C O M W W W . O P T I E 1 . N L

O p t i e1  S i n t- O e d e n r o d e ,  B o r c h m o l e n d i j k  2 0 ,  5 492 A K  S i n t- O e d e n r o d e ,  0 413 - 4 8 6 0 5 4

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

15.6” HD LED Display
Intel Dual Core B950M Processor
2 GB Intern Geheugen
320 GB Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer 
Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

17.3” HD LED Display
Intel Core i3 2310M Processor
4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

www.rooi2000.nl

Heuvel 32
tel. 0413-479291
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Winterstop voor VV Boskantvoetbal

Voorlopig staan er voor de teams 
van vv Boskant geen competitie-
wedstrijden op het programma. 
Vanaf nu begint voor Zuid 2 de 
winterstop. Tijd voor andere acti-
viteiten. 

De competitie voor de senioren 
en dames wordt pas 2 weken na 
carnaval hervat. Dat betekent dus 
dat de teams die tot dusverre hun 
geplande wedstrijden hebben kun-
nen spelen pas op zondag 4 maart 
“officieel” in actie komen. En om-

dat er door slecht weer nauwelijks 
wedstrijden zijn afgelast, geldt dat 
voor de meeste teams! Om die re-
den is ruimte om in de komende 
periode rust te nemen en de aan-
dacht even te verplaatsen naar 
allerlei andere activiteiten die op 
het programma staan. In de hui-
selijke sfeer bedoel ik dan Kerstmis 
en Nieuwjaar, voor vv Boskant de 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 
januari en het playbackweekend 
op vrijdag 13 en zondag 15 janu-
ari van het nieuwe jaar. Blessures 

krijgen de tijd om te genezen en 
er kan in alle rust worden gewerkt 
naar de herstart van de competitie. 
Voor de jeugd is dat even anders 
geregeld. De eerste competitie-
wedstrijden staan ingepland op  
zaterdag 21 januari 2012. Vanzelf-
sprekend houden we u via de me-
dia op de hoogte!
Namens het bestuur en de leden 
van vv Boskant wens ik alle lezers 
prettige feestdagen toe en een ge-
lukkig, sportief en vooral gezond 
2012!

Theo Hageman nieuwe trainer vv Nijnsel
Het kersverse bestuur van vv 
Nijnsel heeft Eindhovenaar 
Theo Hageman vastgelegd als 
de nieuwe hoofdtrainer voor 
komend seizoen. Een paar we-
ken geleden werd al bekend ge-
maakt dat Nijnsel na dit seizoen 
afscheid gaat nemen van hoofd-
trainer Jan Noten. Hij is dan in 
totaal drie jaar trainer  geweest 

van de vierdeklasser.

Op dit moment is de 47-jarige 
Hageman trainer van DOSL uit 
Leende. Daarvoor had hij onder 
andere ploegen als Neerkandia, 
Heeze en Waalre onder zijn hoe-
de. Als speler kwam hij uit voor 
o.a. Schijndel en UNA. De nieuwe 
voorzitter van vv Nijnsel, Arent 

van Dijk, kwam opgetogen met 
het nieuws naar buiten. Van Dijk: 
“We zijn erg blij met de aanstelling 
van Hageman. Hij heeft in het ver-
leden bewezen dat hij jonge spe-
lers beter kan maken. Daar hebben 
we ons licht over laten schijnen. 
Tevens hecht hij veel waarde aan 
discipline. Twee punten die we 
heel belangrijk vonden.”

OLAT: Grenzeloze tocht vernieuwdwandelen

Dit jaar is het de 20e keer dat Olat 
en onze Belgische zusterorgani-
satie Milieu 2000 tussen Kerst en 
Oud en Nieuw de grenzeloze tocht 
organiseren. Al 20 jaar maken veel 
wandelliefhebbers gebruik van de 
mogelijkheid om tussen de feest-
dagen, die zich vaak kenmerken 
door minder beweging en veel 
eten, lekker actief te zijn. Kenmer-
kend voor deze tijd van het jaar is 
het mooie stukje grensgebied tus-
sen Luyksgestel en Lommel.

Een aantal dingen zijn veranderd. De 
tocht kan gelopen worden in blokjes 
van 8 kilometer en veelvouden daar-
van. Wat gebleven is, is de mogelijk-
heid om met het pendelbusje terug 
te gaan naar het startpunt. Ieder-
een kan hierdoor de tocht naar ei-
gen wens invullen: starten in België, 

starten in Nederland, een "enkeltje" 
met de bus of een "retourtje" met 
de benenwagen. Ook het pijlen is 
ongewijzigd gebleven:  OLAT heeft 
de route richting België met de be-
kende gele bordjes aangegeven, ter-
wijl in de tegenovergestelde richting 
de rode pijlen hangen van Milieu 
2000. De grote pauzeplaats in het 
stadion van Lommel komt niet meer 
terug in deze 20e editie. We zijn nu 
te gast in een fraai gelegen gebouw, 
dat het honk is van wat wij in Neder-
land het scoutingsgebouw noemen. 
 
Aan Nederlandse zijde doorkruist 
men tot aan het kanaal Bocholt-He-
rentals voornamelijk bosgebieden, 
afgewisseld met stukjes landerijen. 
Zo'n 80% van de routes op Neder-
lands grondgebied is vernieuwd. 
Het vaste stuk langs het kanaal, dat 

soms als saai ervaren werd, is bedui-
dend korter geworden.  Eenmaal op 
de Blekerheide bevindt men zich op 
Belgische bodem. De schitterende 
stukjes natuur daar zoals de Sahara 
- met zijn zandverstuivingen, meer-
tjes en bossen - zijn altijd weer een 
lust voor het oog. Deze zijn natuur-
lijk in de route gebleven, evenals de 
kronkelpaadjes door de verhoogde 
aarden wal langs het kanaal die leuk 
zijn en blijven om te bewandelen.  
Behalve de oude grenspaal, is ook de 
gekromde hangbrug voor voetgan-
gers en fietsers een mooi herken-
ningspunt op de route, vanuit welke 
richting je beide ook benadert.  Het 
zal duidelijk zijn: een aantal veran-
deringen, die de grenzeloze tocht tot 
een eindeloze ervaring maken. Een 
woord van dank aan onze routebou-
wers Ad Verbakel en Hein Lenders.  

Rhode via strafschoppen uitgeschakeld voor beker 
Na 90 minuten zag het er naar uit 
dat Rhode zich zou gaan plaatsen 
voor de 5e bekerronde. Het einde 
werd knotsgek. Op het scorebord 
stond ineens 2-2. Strafschoppen 
moesten de beslissing brengen.

Beide ploegen misten de nodige 
spelers en voor Ronald Tielemans 
was dat een mooie gelegenheid 
om wat jeugdige spelers de kans 
te geven. Rhode had een prima 
start en was het eerste kwartier 
de betere ploeg. Er waren wat 
mogelijkheden, maar ook Hees-
wijk kreeg een open kans. Lang-
zamerhand werd Heeswijk echter 
wat sterker en ontstond er een 
leuke pot. Heeswijk kreeg een 
drietal kansen, maar die waren er 
ook voor Rhode, o.a. uit schoten 
van Derk Foolen en Roel Smeets. 
Rhode begon weer goed aan de 
2e helft. Een voorzet van Bas van 
Kuringen ging voor het doel langs, 

maar er kon net geen voetje tegen 
aan gezet worden. Vervolgens was 
er een kopbal van Joep vd Mortel 
die net over ging. In de 69e mi-
nuut was het wel raak. Daan van 
Dinten  legde de bal breed op Joep 
Vermeltvoort en die schoof de bal 
tussen de benen van de keeper in 
de goal, 0-1. Heeswijk ging toen 
langzaam de druk opvoeren. Er 
kwam nog wel een goede kans 
op de 0-2 voor Tim Stewart, maar 
daarna waren de kansen toch voor 
Heeswijk. Keeper Ard Groenendijk 
hield zich lang staande, maar in de 
blessuretijd werd het snel, 1-1 en 
meteen daarna zelfs 2-1. De strijd 
leek toen beslist, maar Rhode gaf 
zich niet gewonnen en Tim Stewart 
profiteerde handig van een slor-
digheidje achterin, 2-2. Er moes-
ten toen  strafschoppen gemomen 
worden. Beide ploegen schoten de 
eerst serie van 5 vlekkeloos in.Ook 
de 6e en 7e, maar de achtste werd 

door beiden gemist en daarna 
miste Rhode ook nog de negende.  
Heeswijk deed dat niet en plaatste 
zich voor de volgende ronde. Jam-
mer, maar Rhode speelde een goe-
de wedstrijd en hopelijk kan na de 
winterstop deze lijn vast gehouden 
worden, want dan staan er meteen 
2 pittige tegenstanders op het pro-
gramma, Berghem Sport en Irene.

Wildrikken / Informatieavond 
bouw kleedlokalen
A.s. donderdag vindt het traditio-
nele  wildrikken en pokeren weer 
plaats. Alle leden en supporters 
zijn van harte uitgenodigd, aan-
vang 21:30 uur. Voorafgaand aan 
het  rikken is er een inloopavond, 
waarop informatie wordt gege-
ven over de bouwplannen van 
de nieuwe kleedlokalen, aanvang 
19:30 uur. Voor meer informatie 
zie ook www.rhode.nl.

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

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Nu tijdens de feestdagen 
op alle occasions 

1 JAAR GARANTIE 
en GEEN afleverkosten

Kijk snel op onze website 
(onder kopje zoek occasions):

www.hyundaimvdbrand.nl

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

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

De hagelnieuwe Hyundai I40 

vanaf  €24995,- 
Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6, 
5492 NK, Sint-Oedenrode, tel: 0413-470720,

www.hyundaimvdbrand.nl

Nijverheidsweg 6   5492 NK Nijnsel
Tel: (0413) 490720   Fax: (0413) 490751 

I: www.hyundaimvdbrand.nl   E: mvdbrand@hyundai.nl

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een gelukkig 2012 !

TV De Kienehoef doet goede zaken 

De jeugdselectie van TV De Kie-
nehoef is wederom begonnen met 
wedstrijden in de Stedentennis-
competitie. Op 27 november werd 
het spits afgebeten tegen het Lim-
burgse Oriënt. Onder de streep 
bleek dat beide clubs evenveel 
punten hadden weten te vergaren. 

Met dit gelijkspel in de benen vertrok 
De Kienehoef op 11 december we-

derom naar de thuisbasis om aan te 
treden tegen het sterke Bastion Base-
laar, dat duidelijk de leiderspositie 
had ingenomen. Ondanks de sterke 
tegenstand werd maar nipt, met 22 
- 26, verloren. Opmerkelijk was dat 
20 punten van de thuisploeg door de 
dames werden binnengebracht en de 
overige 2 punten door de heren. Doel 
van het team is nog altijd promotie 
naar de eerste divisie en het was die 

drang die het team afgelopen zondag 
hielp aan een klinkende overwinning 
tegen Lissevoort. Door een aantal ver-
hinderingen van eigen talenten, wer-
den Vroni van Berlo en Nina Rovers 
ingevlogen. Bovendien was Frank van 
Gils weer voldoende fit om te spelen. 
Deze spelers, de geweldige teamspirit 
en het gebrek aan teamgeest bij de 
tegenstanders bezorgden De Kiene-
hoef een 27 - 21 overwinning. 

tennis
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren zo 18/12:
Ollandia 2-WEC 2  afg.
Ollandia 4-Boskant 6  afg.

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

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 18/12:
Ollandia 4-Boskant 6  afgelast.

Uitslagen jeugd za 18/12:
Best Vooruit A2–Boskant A1  5-4
Best Vooruit B3–Boskant B1  0-5
Best Vooruit C4–Boskant C1  5-1
Best Vooruit D3–Boskant D1  4-3
Best Vooruit E5-Boskant E1  1-3
Best Vooruit E8-Boskant E2  1-10 

Programma za 24/12:
Geen programma

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma Jan Bekkers Trofee 
vrij 23/12: 
Envo Installatietechniek – 

Www.twinscooking.nl 19.30u 
Kusters Tegelwerken – 
Gerits/v.d. Warenburg 20.15u
Wetering Boys – 
Copacabana International 21.00u
’t Stroatje/v.d. Zanden onroerend 
goed – Innophase 21.45u 

Programma ma 26/12: 
geen programma i.v.m. kerst
Programma Jan Bekkers Trofee 
vrij 30/12: 
SAM Detachering – 
Speedy Eindhoven 19.30u
Schildersbedrijf Gebroeders Harks –
 Raaymakers/der Kinderen 20.15u
Woonwinkel Exclusief Wonen – 
HNM Finance 21.00u 
Bart Klerkx Hoveniers – 
Dorpsherberg/van Driel 21.45u

Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag  14/12: 
Jet v.d. Meerakker & Piet v. Hoof 
64.17%. : Mien v.Schijndel  & Ad v. 
Hommel 58.33%. 3: Nelly en Jan See-
gers 57.50%. 4: Tineke Klomp & Jan 
Verboort 55.83%.

B.C. d’n einder’05

Uitslag 14/12: 
A LIjn: 1Joop en Marianne Muller 
61.46 % 2. Truus v Heesch-Addie Rij-
kers 56.25 % 3.Coen Meuwissen- Jos 
Teulings 55.21 % 4. Peter Schepers-
Liesbeth bekkers 53.65 % B Lijn. 1. 
Piet en Leny v Rooy 62.92 % 2. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen-Ria v Zon 60.87 
% 3. Netty v Dijck- Anja Lafleur 60.16 
% 4. Marie-Cathrien Wielens- Jan 
v.d.Velden 54.43 %  Uitslag 3e cyclus: 
A LIjn 1. Piet Huiberts- Coen Meu-
wissen 57.65 % 2. Joop en Marianne 
Muller 54.64 % 3. Truus v Heesch- Ad-
die Rijkers 53.87 % . B lijn 1. Netty v 
Dijck- Anja Lafleur 57.19 % 2. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen-Ria v Zon 56.09 % 
3. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 54.60 % 
zie ook: www.deneinder.nl

BC ’t Koffertje 

Uitslag 19/12:
A-lijn: 1 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 60,94%; 2 Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 59,83%; 3 Jan van Rooij 
& Piet Voss 56,53%; 4 Cees Laas & 
Sjef van Rooij 54,24% B-lijn: 1 Lieke 
Pieters & Jos van Rijbroek 57,92%; 2 
Reinier Gerritzen & Jaap Laman Trip 
56,67%; 3 Leny van Kemenade & 
Rina Verhagen 55,83%; 4 Thea van de 
Aker & Netty Leijtens 55,42% C-lijn: 1 
Corrie Dortmans & An van der Vleuten 
65,50%; 2 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 62,83%; 3 An van 
Erp & Harry van Genugten 56,96%; 
4 Bertha van de Laar & Annie Latijn-
houwers 56,33%; D-lijn: 1 Mieke van 
Schijndel & Eugenie Vaessen 58,96%; 
2 Els van de Heuvel & Bets van der 
Ven 55,83%; 3 Joke Thomassen & Jan 
Derks van de Ven 54,79%; 4 Rina van 
der Hurk & Cisca Scheepens 52,08%

BC Rooi750 

Uitslag en competitie eindstand 
14/12:
A lijn: 1-2 Irmgard Etman & Willem 
de Roo  63,54%; 1-2 Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad  63,54%; 3 Ria 
Habraken & Toon Habraken  61,46%; 
B-lijn: 1 Dirk Gillissen & Margot Fass-
bender  63,08%; 2 Will Schilder & Tino 
Hillenaar 59,67%; 3 Marijke van den 

Berk & Francine de Koning  58,17%; 
C-lijn: 1-2 Hermien Botter & Dick 
Botter 65,63%; 1-2 Netty Leijtens & 
Nel van der Pijl 65,63%; 3 Jannie van 
Boxtel & Bets Versantvoort  59,90%; 
Competitie eindstand: A-lijn: 1 Hetty 
van Geffen & Lieke Pieters 59,53%; 
2 Irmgard Etman & Willem de Roo 
55,79%; 3 Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 53,91%; 4 Theo Jans-
sen & Robert Janssen(Jr) 53,39%; B-
lijn: 1 Will Schilder & Tino Hillenaar 
54,89%; 2  Sjan van Acht & Thea van 
de Aker 54,88%; 3 Nancy Lathouwers 
& Anni Oppers-van Boxtel 54,58%; 
4 Dirk Gillissen & Ton Soons 53,30%; 
C-lijn: 1 Hermien Botter & Dick Botter 
56,31%; 2 Netty Leijtens & Nel van 
der Pijl 55,19%; 3 Will van Rooij & 
Mieke Vugs 54,62%; 4 Bep Machiel-
sen & Joost van Heertum 54,31%.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Concordia/Boskant:

Uitslagen:
Conc/Boskant 1 – De Wilma’s 1  19-9
Conc/Boskant 2 – De Treffers 2  22-6
Conc/Boskant 3 – De Wilma’s 3  16-5
Conc/Boskant 4 – Bladella 3  3-17
Concordia/Boskant 5 – NDZW 3  4-6
Dos 2 - Concordia/Boskant 6  7-3
Tovido B1 – Boskant B1  4-6
Boskant B2 – Flash B1  3-8
De Korfrakkers D3 – Boskant D1  2-15
Altior E2 – Boskant E1  4-1
Boskant F1 – Celeritas F1  1-2

Programma 19/12: 
Conc/Boskant 6 – Blauw Wit 3 19.00u 
21/12: 
Flash 3 - Concordia/Boskant 5  19.00u 
Komende 2 weken worden er in het 
weekend geen wedstrijden gespeeld 
i.v.m. kerst en oud en nieuw. Op don-
derdag 5 januari speelt senioren 1 een 
oefenwedstrijd tegen Corridor 1 om 
20.15u in Son en Breugel.  

KV Nijnsel

Uitslagen:
BIO B2-Nijnsel B1  2-3
Blauw Wit (Ha) C1-Nijnsel C1  3-4
Concordia D2-Nijnsel D1  1-1
Korloo E1-Nijnsel E1  10-3, 
strafworpen 1-1.

bridgen

Nieuw in Sint-Oedenrode:

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Dioscuri turnt eerste 
competitiewedstrijd

Zondag 18 december vertrok het 
3e Divisie Bovenbouwteam van 
Dioscuri naar Asten voor hun 1e 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Het team, bestaande uit 
Maranda Haenen, Lisanne Mathot 
(reserve), Anneke Verwaard, Jade 
van Vechel, Linde van Grunsven, 
Ilse van der Heijden en Pascalle 
van den Oetelaar.   

Ze gingen goed van start op het 
onderdeel sprong  waarbij ieder 2 
sprongen deed en het beste punt 
meetelde. Alle Dioscuri-turnsters 
behaalden een 10 of hoger op dit 
onderdeel, waarbij Maranda en 
Ilse met name de uitschieters wa-

ren (een 11 en een 10.8).

Als 2e onderdeel kwam de brug 
aan bod, waarbij met name Jade 
een super oefening liet zien. Alle 
elementen werden heel mooi uit-
gevoerd (11.6). Daarna konden 
de turnsters hun kunsten laten 
zien op de vloer. Zo konden aantal 
turnsters hun een nieuwe vloeroe-
fening met zelf gekozen muziek   
laten zien. Dat maakte het extra 
spannend. Anneke en Linde lieten 
de beste oefening zien, met beiden 
op prachtige, vrolijke muziek (12.2 
en 12.1). 

Als laatste het onderdeel balk, 

waarbij de zenuwen zichtbaar wa-
ren op de gezichten. Ondanks dat 
lieten ze allemaal mooie oefenin-
gen zien. Pascalle sloot  de balk af 
zonder een valpartij wat haar een 
mooie score van 11.6 opleverde. 
De totaal-uitslag was voor Mo-
lenwiek 180,20 en voor Disocuri 
174,70, waardoor Molenwiek de 
winnaar was van deze wedstrijd-
dag.  Ondanks dat Molenwiek met 
de winst aan de haal ging was het 
een prima turndag voor de dames. 
Ook was duidelijk waar de komen-
de tijd nog aan gewerkt moet wor-
den.  Individuele uitslagen : Anne-
ke 2e , Linde 3e , Ilse 4e , Maranda 
8e , Jade 9e , Pascalle 11e .

turnen

Ontspanninghandboogschieten

De veteranen afdeling “De Rose-
laer” heeft dinsdagmiddag een on-
derlinge wedstrijd geschoten. Dag-
winnaar was Albert Ofwegen met 
een score van 228, een nieuw PR.

Verdere uitslag: Jan van Erp, 221, 
Jan van Bergen 220, Jan Gordijn 
208, Leo van Breugel 203, Ron 
Spijker 189, Ad Hastenberg 180, 
Jan Habraken 164 en Piet van Ke-
menade 56. Dinsdagavond heeft 
het seniorenteam thuis de 1e wed-
strijd in de NHB-competitie 25 me-
ter 1 pijl geschoten en eindigde op 
de vierde plaats.

Op vrijdagavond hebben de se-
nioren de oliebollen wedstrijd. De 
oliebollen waren heerlijk met dank 
aan Jan Versantvoort welke elk jaar 
weer deze delicatesse vers gebak-

ken op tafel weet te krijgen. Ook 
de jeugd wist er raad mee, toen ze 
terugkwamen van hun wedstrijd. 
Winnaar van deze wedstrijd is de 
middelste schutter en dit is Jan van 
Bergen geworden meteen score 
van 196. Verder uitslag William 
Huyberts 227, Annette Boonstop-
pel 216, Wil Kivits 213, Beppie van 
Bergen 207, Mart Verhoeven 202, 
Albert Ofwegen 202, Jan van Erp 
198, Frans van de Braak 196, Mi-
chael Moonen 195, Marjelein Ver-
hoeven 191, Jan Gordijn 179, Ron 
Spijker 164 en Agnes Vissers 140.

Op vrijdagavond heeft de jeugd de 
eerste competitiewedstrijd gescho-
ten in Best. De scores waren: Luke 
Klootwijk 131 (PR), Martijn de Kok 
144 (PR), Dione Mesu 188 (PR) en 
Floris Mesu 140. Piet van den Berg 

schoot zijn wedstrijd al op dinsdag 
in het zestal. Zijn score was 211.

Op zondag hebben Jos, Sjef en 
Piet van den Berg een indoorfita 
geschoten in Eerde. Jos schoot 120 
en 141, totaal 261. Hij stond 18e 
en ging dus niet door naar de fina-
les. Piet schoot 268 (PR) en 267, 
totaal 535. Hij ging als 12e ge-
plaatst naar de finales. Hij wist één 
ronde te winnen en werd uiteinde-
lijk 14e bij de recurve. Sjef schoot 
295 en 294, totaal 589. Hij ging 
als eerste geplaatst naar de fina-
les en wist vervolgens alle vier de 
finalerondes te winnen. Hij werd 
dus winnaar bij de recurveschut-
ters. Op woensdagavond traint de 
jeugdafdeling. Op vrijdagavond 
23 december schieten de senioren 
de Eindejaarstrofee.

Winterstop Ollandia

De inhaalwedstrijden van Ollandia 2 
en 4 konden geen doorgang vinden 
en zullen dus begin 2012 ingehaald 
moeten worden. Voor het overige 
staat er in 2011 alleen nog op dins-
dag 27 dec. voor de Ollandia B t/m F 
zaalvoetbal tegen Boskant in sport-
hal de Beemd in Veghel op het pro-
gramma.  Met de jeugdactiviteiten 

op 7 januari en op zondag 8 januari 
vanaf 15.00 uur de Nieuwjaarsre-
ceptie voor leden, senioren, kader-
leden en sponsoren met introducée, 
opent Ollandia het jaar 2012. Voor 
informatie en activiteiten kijk op de 
Ollandia site www.ollandia.nl.

Rikken bij Ollandia

Donderdag 22 dec. is het in de 
kantine op sportpark Ekkerzicht 
vanaf 20.30 uur rikken voor leden, 
maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Hierbij zijn weer diverse 
mooie vleespakketten te winnen. 
De liefhebbers kunnen ook alvast 
12/1, 2/2 en 29/3 als rikavond in 
hun agenda van 2012 zetten.

voetbal

Kijk voor sportuitslagen

op www.mooirooi.nl
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Tom en Martijn  Nederlands 
kampioen

budo

Tom en Martijn gingen op 11 de-
cember weer naar een toernooi in 
Harnes, Frankrijk. Martijn van 
Dalen  won zijn eerste partij vrij 
snel met Ippon. In zijn 2e partij 
werd het lastiger en moet de Gol-
den Score uitsluitsel geven wie er 
ging winnen. Het geluk was niet 
aan zijn zijde en een worp die 
Martijn inzet werd niet als actie 
van Martijn gezien. De scheids-
rechter gaf het punt aan de tegen-
stander. In het hier gehanteerde 
systeem lig je er dan meteen uit of 
je tegenstander moet doordringen 
naar de halve finales.

Tom  Meulensteen draaide de 
laatste tijd bijzonder sterk en je 
kon zien dat zijn investeringen 

op de Loot-afdeling van het St-
Joriscollege haar vruchten begon 
af te werpen. Tom won 5 partijen 
op rij en moest helaas in de finale 
zijn meerdere erkennen tegen een 
Franse judoka. Zijn 2e plaats is wel 
een bevestiging dat hij goed bezig 
is.
Zaterdag 17 december mochten 
deze 2 kanjers met het team van 
Sportschool Essink uit Eindhoven 
meedoen aan Het N.K. team tot 17 
jaar. Ook hier lieten Tom en Mar-
tijn zien goed bezig te zijn in de 
halve finale stonden ze tegenover 
het team van Judoclub Berlicum. 
Hier deed een ander judoka van 
Dai Ippo mee, nl. Nick van Schijn-
del. Ook deze partij wisten zij te 
winnen. Toen volgde de finale om 

het Nederlands kampioenschap. 
Tegenstander was het team van 
Ben Rietdijk sport uit Noord Hol-
land. Ook deze wedstrijd wist het 
team te winnen zij het in een den-
derende laatste partij. Bij een stand 
van 3-3 kwam de laatste partij 
met de zwaargewichten. Martijn 
Kip van Sportschool van Buel uit 
Oss kwam in deze laatste partij 
op voorsprong, maar even later 
ging ook Martijn naar de grond. 
Toen moest hij in de laatste halve 
minuut alles uit de kast halen om 
de titel binnen te halen. Ook dit 
lukte hem. Martijn Kip maakte een 
mooie ippon en daarmee het team 
van Essink Nederlands Kampioen, 
met wel 2 judoka’s van Dai Ippo in 
de gelederen, kampioen. 

Nijnselse ruiters en ponyruiterspaardensport

De grote springruiters zijn afgelo-
pen weekend wijd verspreid aan 
de start verschenen. In Uden was 
het Moniek van Gastel die met 
de hoogste eer ging strijken in de 
klasse B met Vanitha Z. Eline Pe-

ters wist in de klasse L met Balinda 
F.S. de 3e plaats te bemachtigen. 
In Bergharen verscheen André van 
Hooft aan de start met Vika Bella in 
de klasse M. Deze combinatie was 
goed voor de 7e plaats. In Boxtel 

was het Marjan van Hooft die met 
Ancelotti de 1e prijs in de wacht 
sleepte in de klasse B.Volgend 
weekend op 2e kerstdag zijn onze 
springruiters te gast in Manege de 
Pijnhorst.

VVRooi/ADR wint derby  

Dinsdag 13 december stond de der-
by tegen VVC Best op het program-
ma. VVRooi had het thuisvoordeel.

In het begin van de eerste set was 
er van het thuisvoordeel weinig te 
merken. VVC Best  begon scherp, 
met goede services. VVRooi was 
niet bij machte om zelf punten te 
maken. Na een time-out begon 

het bij VVRooi beter te lopen. Des-
ondanks verloor VVRooi de eerste 
set met 25-17. In de tweede set 
begon VVRooi met serveren. Met 
servicedruk en de nodige strijd won 
VVRooi deze set met 25-22. In de 
derde set begon VVC Best sterk. 
Naarmate de set vorderde, kreeg 
VVRooi meer controle. Bij 18-20 
deed VVRooi goede zaken door te 

wisselen. Mede door goede servi-
ces won VVRooi ook de derde set 
met 25-22. De vierde set was een 
echte kraker. Met een ontketend 
VVC Best in het eerste deel van de 
set en een veerkrachtig VVRooi in 
het tweede deel, bleef het tot het 
laatste fluitsignaal spannend. Met 
28-26 wist VVRooi de 3-1 zege 
over de streep te trekken.  

volleybal

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Stef en Jur in Spijkenisse 
en Helmond

Stef en Jur hadden het druk afgelo-
pen week. Ze stonden aan de start 
in zowel Spijkenisse als in Hel-
mond. Door het weer waren de par-
cours glibberig en dat leverde span-
nende en hachelijke taferelen op.
Jur toonde zich wederom een bik-
kel. Hij was namelijk niet helemaal 
fit en daardoor kwam hij meerdere 
malen de man met de hamer te-
gen. Hij knokte en vocht zich naar 
een zevende plek. 
Broer Stef startte later. Hij ontweek 
in het begin een valpartij, maar 

moest toch even van de fiets wat 
de nodige vertraging opleverde.  
Een inhaalslag bracht hem alsnog 
naar de 15e plaats.

 Op 17 december stond de Olie-
bollencross in Helmond op het 
programma. Dat was de eerste 
avondwedstrijd van het seizoen. 
Hoewel Jur nog steeds niet hele-
maal fit was, klonk zijn hoestje al 
iets beter. De jonge renner reed 
een goede race, maar zag de kop-
lopers uit het zicht verdwijnen. Een 

goede laatste ronde zorgde ervoor 
dat hij vijfde werd. 

Stef had een lastig parcours voor 
de boeg. Hij moest net als zijn 
30 medespurters een steile trap 
op. Niet het favoriete onderdeel 
van de Rooise renner. Hij had wat 
moeite met het tillen van de fiets, 
maar verweerde zich kranig. Pal 
achter twee teamgenoten werd hij 
13e. Stef en Jur wensen iedereen 
alvast fijne kerstdagen en een ge-
lukkig en sportief 2012.

wielersport

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk
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Hyacinten  
3 in pot per stuk    €1,25 
Rode Tulpen 
per pak 50 stuks    €4,99
Grote Engel 
van €199,99 voor    €99,99
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

21 december 
Brabantse kerst

  Odendael 

21 december 
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 23 december 
Kerst kaarten
  Meerschot 

23 december 
X-masFlirt
  de Beurs 

24 december  
Casino Night
  Café d’n Toel 

24 december 
Kerst(dag)avond open

  Café van Ouds 

24 december  
90’s wow Christmas party

  café Oud Rooij 

24 december 
Levende Kerststal

Olland 

24 december 
Hemelse top 50
  OJC de Werf 

25 december  
1e en 2e kerstdag geopend

  OJC de Werf 

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

25 december  
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk 

25 december 
Cocktailparty

  café Oud Rooij 

26 december 
Karaoke

  Café d’n Toel 

26 december 
Levende Kerststal

  Olland 

26 december
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk

26 december  
Snowparty met dj Giel

  Café Oud Nijnsel 

26 december 
X-mas party

  De Vriendschap 

27 december  
Kinderkienen
  Meerschot 

28 december  
Sylvesterconcert NJA

  de Beurs 

29 december  
Kinder Winterkermis

  Odendael 

31 december 
Glow in the dark party

  Café d’n Toel 

31 december 
Oud/nieuwjaarsnacht

  Café van Ouds 

31 december  
Oud en Nieuwfeest

  OJC de Werf 

31 december  
Oud en Nieuw vieren

  café Oud Rooij 

31 december  
Knallend het nieuwe jaar in 

met dj Giel
  Café Oud Nijnsel

1 januari 
Nieuwjaarsduik
  Café van Ouds 

1 januari 
Nieuwjaarsconcert 

’t Skrothupke
  Café Oud Rooij 

1 januari  
Nieuwjaarsreceptie

  Café d’n Toel 

5 januari  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

6 januari  
Drie Koningen

 
 7 januari  

Live muziek
  café Oud Rooij 

7 januari 
Nieuwjaarsbal KBO

  Odendael 

7 januari  
Vrije Dansavond

  Danscentrum Cultura 

9 januari  
Lezing: 

“Het klimaat wenkt de dieren”
  d’n einder 

9 januari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

10 januari 
Nieuwjaarsreceptie gemeente

  Gemeentehuis

 11 januari  
Dreumes yoga ouder 

en kind
  Schootsedijk 15 

13 januari  
Boskant Got Talent 

  kantine VV Boskant 

15 januari  
Open Huis

  Danscentrum Cultura

 15 januari  
Live band

  Café Oud Rooij 

15 januari  
Literair Concert 

Guus Kuijer en het Elektra Trio 
  Kasteel Henkenshage 

15 januari  
Orkest Sam

  Café Oud Rooij

 18 januari  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds

  20 januari  
Prinsenzittingen

  Zalencentrum De Beurs 

21 januari  
Prinsenzittingen

  De Beurs 

21 januari  
Apres Ski

  Café van Ouds 

21 januari
Stropdas drinken 

  OJC de Werf 

22 januari 
Jeugd Prinsenzitting

  de Beurs 

22 januari 
Open Rooise Cross- en 

Trimcompetitie 
  Park Kienehoef 

DeMooiRooiKrant wenst u een gelukkig Kerstfeest 
en een gezond en nieuwsgierig 2012




