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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren
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- Gouden steunpilaar Arie
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Folders deze week:

Roxs Elektro

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Brein achter 
Glow 

zet Rooi 
in het licht

Ondernemer van het Jaar 2012: 
Roel van der Zanden (VDZ Trading)

Gerenommeerde ondernemers als 
Alexander Bekkers, Erik van Aarle 
en Arie van Liempd gingen hem 
voor, de winnaar van de verkiezing 
Ondernemer van het Jaar: Roel 
van der Zanden (VDZ trading). Af-
gelopen zaterdagavond werd hij in 
’t Leeuwke gekroond tot winnaar 
van de prestigieuze titel en kreeg 
daarom de wisselbokaal mee naar 
huis. Samen met Wilbert Fassben-
der (EMVO techniek) en Dolinda 
Opheij (Switch) stond hij in de ze-
nuwslopende finale. 

Toen het hoofd van de jury de ver-
lossende woorden sprak, barstte 
een luid gejuich los aan de tafel 
van VDZ trading. Daar zat familie, 
vrienden en personeel van Roel 
van der Zanden. Onder hen na-
tuurlijk ook zijn apetrotse vader en 
moeder, die het bedrijf zijn gestart. 
“Dit is fantastisch, een kroon op 
ons werkt”, jubelde Roel, twee da-

gen later. “Pa en ma hebben iets 
heel moois opgebouwd. Het is een 
eer dat het wordt bekroond nu we 
het naar een hoger niveau hebben 
getild. Iedereen is heel erg trots 
en blij. We hebben ontzettend 
veel leuke reacties binnen gehad. 
Helaas moeten we vandaag weer 
terug naar de orde van de dag, 
maar het personeel houdt nog iets 
te goed!”

De voornaamste reden van de jury 
om te kiezen voor Roel van der 
Zanden is de wereldwijde handel 
en de bijzondere projecten; zoals 
het opstarten van slachthuizen in 
Irak, het ontwikkelen van dier-
vriendelijke slachtmethoden voor 
het Halal slachten van dieren. De 
jury gaf ook aan dat Wilbert Fass-
bender en Dolinda Opheij zeer ge-
duchte tegenstanders waren. 

» Lees verder op pag. 4
» Kijk verder op pag. 8

Sint-Nicolaas is weer in het land
» Lees verder op pag. 25

St. Jeugdcarnaval 
komt met iets 

nieuws!!

» Lees verder op pagina 10
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

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

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

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

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

     uitvaart@akuis.nl

DANKBETUIGING

Twan Habraken

Heel groot is het verdriet.
Heel diep zit de pijn.
Heel leeg is het zonder hem.

Maar groot is zijn vriendenkring 
en diep zitten de herinneringen.

De bloemen, condoléancekaarten en de belangstelling tijdens 
de avondwake en de crematiedienst zijn voor ons een grote 
steun geweest.

Ellen Habraken – Pennings
Fleur  Femke  Aniek*  Silvie  Maaike

Familie Habraken
Familie Pennings

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht 
dat onze voorzitter

Mw. Jeannette van het Hof – de Rouw 

We wensen Bert, haar kinderen en familie sterkte 
om dit verlies te dragen.

Namens Stichting Toegankelijkheid 
Sint-Oedenrode 

Antoon Buiting, secretaris.

OVERLĲDENSBERICHTEN

op vrijdagmiddag 16 november is overle-
den. Ze ging de strijd tegen haar plotselinge 
ziekte met optimisme aan maar kon helaas 
niet winnen. Zij was vanaf 1 februari 2004 
lid en sinds 28 april 2005 voorzitter van 
de Stichting Toegankelijkheid Sint-Oe-
denrode. Dit vrijwilligerswerk deed zij 
met gedrevenheid en speciale aandacht 
voor de integratie, het laten meedoen 
aan maatschappelijke activiteiten, van 
mensen met een meervoudige beperking. 
Onze stichting verliest met haar een ma-
tje en een voorzitter met oog voor collegialiteit en achting van 
ieders waarde. 
Wij zullen haar vriendschap, adviezen 
en haar stralende lach node missen.

Afgelopen vrijdag 16 november 2012 is een prachtig mens 
overleden. Onze collega die jarenlang unitmanager was in 
St. Oedenrode

Jeannette van het Hof     

We zijn er stil en verdrietig van.

Ze was ernstig ziek, dat wisten we. Toch komt haar overlij-
den hard aan en kunnen we het nog nauwelijks bevatten.

Jeannette met al haar levenslust, al haar plannen. Voor velen 
een voorbeeld van iemand die vitaal ouder werd. Toen kwa-
men de eerste tekenen dat er een aanslag op haar gezond-
heid gedaan werd. Zoals het haar paste heeft ze hier flink 
tegen gevochten.

Maar de zeldzame en slopende ziekte tastte haar immuun-
systeem steeds meer aan. De gezondheid van de altijd 
stralende Jeannette werd brozer. Het paste zo niet bij haar. 
Ze bleef tot op het laatst zo actief als het maar enigszins kon. 
Maar uiteindelijk was de strijd niet te winnen en is ze afgelo-
pen vrijdag overleden.

We moeten een fijne collega maar vooral een prachtig mens 
missen. Dat doet pijn.

Cliënten en medewerkers van Dichterbij

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Vandaag is papa aan zijn laatste reis begon-
nen, waarmee wij een dierbare vader en een 
zorgzame, humoristische opa moeten missen.                         
Vanaf vandaag lopen wij in gedachte samen ver-
der en moeten verdrietig afscheid nemen van onze 
papa en opa

Thieu Kruijtzer

echtgenoot van

Bob Kruijtzer-Les † 

 * ’s-Hertogenbosch,   † Veghel, 
 9 augustus 1927           14 november 2012

Hij werd liefdevol verzorgd in zorgcentrum 
De Watersteeg te Veghel.
   
   Mimi Kruijtzer
   Paul Kruijtzer en Suusje Damen
   Peggy en Rudy Snippe
   Helen, Rogier
   

Correspondentieadres: 
Burchtstraat 118, 5492 AS Sint-Oedenrode 

Het afscheid heeft in besloten familiekring plaatsge-
vonden op maandag 19 november.
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Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Bezoek gemeente-
huis op afspraak: 
even wennen!
Op zich is het geen nieuws, dat 
Rooise burgers vanaf 1 januari 
voortaan alleen op afspraak op het 
publieksplein terecht kunnen. Maar 
omdat het zo tussen de oren zit dat 
je er zomaar even binnen kunt lo-
pen, wees het college er nog maar 
eens op. Al zullen ze in het begin 
proberen voor mensen die spontaan 
komen binnenlopen toch een gaatje 
te vinden.

Het is een maatregel die vooral pu-
blieksvriendelijk werkt, benadrukt 
burgemeester Peter Maas nog maar 
eens. “Vooral in april, mei en juni, 
als de vakanties eraan komen, is het 
vaak druk. Op afspraak kunnen de 
mensen veel sneller geholpen wor-
den, ook al omdat dan altijd de juiste 
ambtenaar beschikbaar is, en boven-
dien voorbereid. Het goede product 
op het goede moment. Mensen 
kunnen nu op de reguliere werkda-
gen terecht, niet alleen de ochten-
den. Voorlopig ook nog op maan-
dagavond. In Schijndel werkt het 
naar ieders tevredenheid. Het levert 
overigens voor de gemeente alleen 
efficiëntiewinst op, maar voorlopig 
geen bezuiniging.”

Van Rossum zet commissie op het verkeerde been met 
nieuwbouw Rabo

Het leek allemaal zo goed voorbe-
reid, de nieuwbouw op de Markt-
Kapittelhof. Na het ontstaan van 
het plan was een werkgroep met 
onder meer in- en externe des-
kundigen er heel lang mee bezig. 
Diverse keren was het aangepast, 
op verschillende onderdelen. Strikt 
volgens de regels had het college 
er zo haar goedkeuring aan mogen 
geven. Maar bij gevoelige onder-
werpen is het een goed gebruik dat 
de politiek daar ook zijn zegje over 
mag doen. En dat deden ze, afge-
lopen donderdag.

Op de beeldkwaliteit van de his-
torische Markt kun je niet zuinig 
genoeg zijn. Fouten met de beeld-
kwaliteit in het verleden, zoals bij 
het AH-pand, zouden niet meer 
gemaakt worden. De heemkundige 
kring en de Stichting Roois cultu-
reel erfgoed hadden per brief al be-
zwaar gemaakt tegen de plannen 
en in de commissie van donderdag 
deed inspreker Theo van Krieken 
namens Wil van der Linden, eige-
naar van het naastgelegen pand 

(Markt 23) daar nog een schepje 
bovenop. Een belangrijke aanlei-
ding voor de bezwaren was de vijf-
de bouwlaag, die te elfder ure be-
kend was gemaakt. Die zou nodig 
zijn om het hele project financieel 
rendabel te maken. Dat was velen 
in het verkeerde keelgat gescho-
ten. In de eerste plaats omdat het 
gebouw daarmee in hun ogen veel 
te massaal zou worden, maar ook 
vanuit het idee dat de financiële 
argumenten blijkbaar belangrijker 
waren dan de stedenbouwkundige.

Portefeuillehouder Cees van Ros-
sum sprak die beeldvorming met 
klem tegen. Het ontwerp zou ook 
met vijf bouwlagen juridisch hele-
maal passen binnen het bestem-
mingsplan en nauwelijks afwijken 

van wat het beeldkwaliteitplan 
voorschrijft. Aan de hand van een 
3d-presentatie vroeg hij aandacht 
voor het vooraanzicht, waarbij de 
vierde en vijfde bouwlaag weg-
gewerkt waren in een verder naar 
achteren liggende kap. 

De meeste fracties leken wel ge-
voelig voor de stellige wijze waarop 
Van Rossum die boodschap bracht 
en hun terechtwees dat ze voorbij-
gingen aan zijn boodschap. Maar 
na een korte briefing met de advi-
serend ambtenaar moest hij daarop 
terugkomen. “Juridisch is die vijfde 
bouwlaag niet toegestaan. Maar 
wij vinden dat er goede argumen-
ten zijn om dat wél te doen” liet hij 
er meteen op volgen.

Nu waren ook de coalitiepartijen 
in verwarring. Het draagvlak in 
de commissie werd er niet beter 
op, toen hij de parkeerproblemen 
in het centrum bagatelliseerde en 
sprak over een “loopprobleem” in 
plaats van een parkeerprobleem. 
Door de nieuwbouw zullen name-
lijk nog een aantal parkeerplaatsen 
verdwijnen.

Uiteindelijk kon hij alleen wat on-
gerustheid wegnemen over de 
doelgroep van de toekomstige be-
woners: dat zijn niet alleen senioren 
maar ook jongeren.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven
Dan hopen wij dat je nu rust is gegeven

Voorbereid maar toch nog vrij plotseling 
is rustig ingeslapen

mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Sjaan  
Bekkers – van Duijnhoven 

 
∗ Beek en Donk, 23 september 1934   

† Sint-Oedenrode, 17 november 2012 

echtgenote van 

Toon Bekkers

Erik en Mirjam
Jytte
Lude

Monique en Erik
Kim
Jill

Odendael 139
5492 CT  Sint-Oedenrode.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 22 november 
om 10.30 uur in de H. Ritakerk van de Heilige Odaparochie, 
Ritaplein te Boskant. Aansluitend vindt de begrafenis plaats 
op het parochiekerkhof.

Woensdag 21 november om 19.00 uur is er een avondwake in 
zaal ‘De Ontmoeting’ in Odendael, Odendael 1 te Sint-Oedenrode.

Voor beide diensten is er gelegenheid om schriftelijk te 
condoleren.

Ons mam is op haar kamer Odendael 137. 
U kunt afscheid van haar nemen na de avondwake.

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Voor altijd in ons hart

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen 
die hij bij ons achterlaat, geven wij u kennis van het toch 

nog plotseling overlijden van 
mijn man, ons pap en lieve opa

Martien van der Kallen

∗ 28 januari 1933                †19 november 2012

echtgenoot van

Trees van der Kallen – van Cuijk

Ad en Jeanne
Marc
Jens
Elke

Peter en Leslie

Sluitappel 13
5491 TS Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
24 november om 10.30 uur in de kerk van De Goede Herder
van de H. Odaparochie, Mgr. Bekkersplein te Sint-Oedenrode, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het Martinuskerkhof 
te Sint-Oedenrode, ingang via Sluisplein.
Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk waar
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Ons pap is thuis. 
U kunt van hem afscheid nemen op donderdag en vrijdag.
Indien wij u vergeten zijn een persoonlijk bericht te sturen, 
wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
die medeleven getoond heeft bij

het plotseling overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma

Annie Maas-van Houtum

De bloemen, kaarten, mooie herinneringen aan ons mam en 
hartverwarmende woorden geven ons veel steun.

Speciale dank aan Pantein en Marjon v/d Ven van Uitvaart-
verzorging Kuis die er mede voor gezorgd heeft dat ons 

mam een waardig afscheid heeft gekregen.

Dorine & Johan,
Ronald & Yvonne, Lucardi & Felice

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

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

Kom Proeven!!

Denkt U al aan 
kerstpakketten

....wij wel

Wij verzorgen ook uw 
Kerstpakketten

Geheel naar eigen wens samen te stellen met 
de lekkerste en de mooiste producten

Informeer vrijblijvend naar 
de vele mogelijkheden

Kerkplein 1A - 5492 AN St. Oedenrode - Tax 0413-478791 - Fax 0413-471818
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Verkoop Martinushuis zal Rooi recht in 
het hart treffen
2.500 Handtekeningen, meer dan 100 mensen bij de commissievergade-
ring, vlammende betogen van insprekers die een minder drastische uitweg 
uit het accommodatie-dilemma wijzen dan verkoop van kostbaar erfgoed; 
sommige partijen worden er niet koud of warm van. Van de collegepartijen 
geeft alleen het CDA er blijk van te worstelen met een besluit dat zoveel 
mensen in Rooi letterlijk in het hart treft.
Gerdien van den Brand van de Stichting Paulusgasthuisjes zei het zeer tref-
fend: dit erfgoed staat er al honderd(en) jaren en zelfs in veel beroerdere 
tijden heeft niemand het ooit in zijn hoofd gehaald om het weg te doen!
De Werkgroep heeft zich het afgelopen jaar zeer terughoudend opgesteld 
en alleen iets gezegd over het Martinushuis. Maar het is hoog tijd dat we 
het probleemkind eindelijk eens bij zijn naam noemen. Want hoewel wet-
houder Hendriks met droge ogen beweert dat er géén heilige huisjes zijn in 
Rooi, weet iedereen die hier om zich heen kijkt wel beter. Mariëndael, dat 
vanaf het moment van zijn ontstaan uitgesproken emoties oproept en al 
zoveel extra investeringen heeft geëist, wordt koste wat het kost ontzien. 
Het college blijkt zeer ver te willen gaan om gezichtsverlies te voorkomen 
en Mariëndael in stand te houden. Zelfs de bibliotheek wordt daarvoor 
opgeofferd. Je hoeft warempel geen profeet te zijn om te voorspellen dat 
de bibliotheek geen lang leven meer beschoren zal zijn als zij haar meest 
substantiële doelgroep, namelijk de ouderen in het centrum, in de steek 
laat. De Werkgroep begrijpt best dat de bibliotheek weinig anders kan 
dan het spel van het gemeentebestuur meespelen, maar ‘synergie’ met 
partners in een overdag grotendeels leegstaand gebouw? Laat er geen 
misverstand over bestaan: De bibliotheek is het reddingsvest voor Mariën-
dael, niet omgekeerd. 

Is Mariëndael de mantra van met name Hart voor Rooi/PvdA, het refrein 
dat de VVD zingt, is : wij kunnen niet  naar één gebouw kijken, we moe-
ten in de breedte kijken, alles afwegen. Maar niets  gebeurt minder dan 
dat.  De ogen waren vanaf het begin al alleen maar op het Martinus-
huis, en nu ook op de Paulusgasthuisjes, gevestigd. In de breedte wordt 
al helemaal niet gekeken.  Andere bezuinigingen, bijvoorbeeld besparing 
door beter onderhoud en zorgvuldiger energiegebruik, zijn niet alleen heel 
goed mogelijk, ze zijn ook structureler. Als je daar als gemeentebestuur pas 
naar wilt kijken als je het onomkeerbare -de verkoop van Martinushuis en 
Paulusgasthuisjes- al gedaan hebt,  getuigt dat wel van een heel cynische 
kijk op je bestuurstaak.  Alleen een bestuur zonder enig historisch besef 
of inzicht in wat een dorp levendig en gezellig maakt, kan de historische 
vergissing begaan om de laatste publiek toegankelijke gebouwen te ver-
kwanselen voor een paar grijpstuivers, die het echte probleem niet eens 
zullen oplossen.  Hoe denkt jullie achterban daar eigenlijk over? Of heeft 
die geen stem in het geheel?

Betrokken burgers van Rooi, het was heel fijn om al jullie steunbetuigingen 
te ontvangen en om jullie in zo grote getale in het gemeentehuis te zien. 
Maar we zijn nog niet klaar. In de raadsvergadering van 29 november kom 
het het er echt op aan. De Werkgroep ziet het nog steeds als haar taak om 
duidelijk te maken dat niet álles zomaar kan worden opgeofferd, dat op 
een gemeentebestuur anno 2012 de zware verantwoordelijkheid rust om 
het hart van Sint-Oedenrode ook in de toekomst aantrekkelijk, levendig en 
vooral kloppend te houden.

Lezerspodium....
Door:  Werkgroep Martinushuis - 
 Gemeenschapshuis

KOFFEREN 21 A - SINT-OEDENRODE - 0413 470561
www.switchfashion.nl

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Wij zijn trots dat Dolinda Opheij bij de laatste 3 genomineerden zat 
van de Ondernemer van het jaar verkiezing 2012.

Dit succes heeft SWITCH mede te danken aan de grote groep vaste 
klanten die we in amper 3 jaar tijd hebben weten op te bouwen. 

Daar zijn wij heel dankbaar voor. 

Daarom willen we dit met u vieren d.m.v. 

15% korting 
op de gehele collectie m.u.v. basis, accessoires en SALE.

Deze actie is geldig t/m zaterdag 1 december en is niet met 
terugwerkende kracht van toepassing op eerder gedane aankopen.

Wij willen Roel v.d. Zanden van VDZ-Trading nogmaals 
feliciteren met zijn behaalde titel.

Zes jubilarissen Roois Gemengd Koor

Op maandag 19 november vierde het Roois Gemengd Koor haar Ceciliafeest bij De Vriendschap in Boskant. 
Zoals gebruikelijk werden op deze avond de jubilarissen gehuldigd. 
Dit maal waren het er maar liefst zes! De volgende personen werden gehuldigd:
Lamber van Pinxteren 50 jaar, Dora Bertens 50 jaar, Hendrikje Damen 40 jaar, 
Jef De Schepper 25 jaar, Diny van Happen 25 jaar, Mieke Huiskens 25 jaar.

Vervolg voorpagina
Ondernemer van het Jaar 2012

Stuk voor stuk kwamen ze op de 
avond zelf sterk voor de dag tij-
dens de vragenronde. De jongste 
van het trio ging er dus met de 
prijs vandoor. Hij mag zich de ko-
mende twee jaar Ondernemer van 
het Jaar noemen. In 2014 is de 
volgende editie van de competitie 
voor ondernemend Rooi. 

Bart van Gerwen en Piet van der 
Putten, namens de Lions club ver-
antwoordelijk voor de organisatie, 
kijken terug op een geslaagde edi-
tie van de herboren Ondernemer 
van het Jaar verkiezing. Van der 
Putten: “Uitgangspunt voor ons 
was om een professionele verkie-
zing op te zetten, waarbij kwanti-

teit ondergeschikt is aan kwaliteit. 
Bovendien wilden we de uitver-
kiezing onafhankelijk van lokale 
invloeden gestalte geven. En ui-
teraard een positief saldo voor het 
goede doel bereiken. Alhoewel het 
voor ons de eerste keer was, den-
ken wij dat we daar goed in ge-
slaagd zijn. Op details kan het na-
tuurlijk nog altijd beter. We gaan 
samen met de zeven kandidaten 
nog evalueren en met de commis-
sie die het georganiseerd heeft. De 
punten die daar uit naar voren ko-
men nemen we mee voor de vol-
gende keer. We gaan in ieder geval 
door, wellicht ieder jaar. Met het 
ene jaar startende ondernemers 
en het andere jaar ondernemers 
die langer dan drie jaar bezig zijn. 
Beide concepten zullen dan wel 
verschillend zijn. Tot slot willen we 
iedereen bedanken die ons met dit 
evenement geholpen heeft.”

Het goede doel uit Sint-Oedenro-
de ‘Alleen samen verder’ kan een 
mooi bedrag van 6900 euro tege-
moet zien. Dat werd opgehaald 
door middel van een veiling met 
producten geschonken door lokale 
ondernemers.

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

V i s i o n  &  S o u n d

Hoofdsponsor: Mediasponsoren:

Belangrijke co-sponsors:

Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door:

Roel met zijn partner Judith
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Casper Koopman  
GefeliCiteerd

1e keer geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

4 gehaktballen + 4 

stroganoffburger

samen

5

95

SPECIAL

Italiaanse cordon bleu

100 gram

2

45

VLEESWARENKOOPJE

GEBRADEN GEHAKT+PATE

+BOTERHAMWORST

300 GRAM SAMEN VOOR

3

25

WEEKAANBIEDING

400 GRAM BIEFREEPJES+

4 FILETLAPJES

SAMEN VOOR

10

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

CARIBICHE KIPROLLETJE

20 MIN 150 C

100 GRAM

1

60

G.KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

1

T

Cas

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Lieve mensen,
Heel erg bedankt voor de mooie 

tekeningen, de lieve kaartjes, 
de vele bezoekjes en de mooie 
cadeautjes, die mijn ouders en 

ik gekregen hebben na mijn 
geboorte!

              Thomas van Esch
en ouders

Op 26 november a.s. is het 60 jaar geleden, 
dat onze (groot-) ouders Ties Aarts en Mariet van Eijndhoven 

met elkaar getrouwd zijn. 

Dit willen we samen vieren op zondag 25 november. 
We nodigen u uit voor de receptie 

van 14.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis ‘de Beckart’, 
Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel.

Graag tot dan, 
Kinderen en kleinkinderen Aarts

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Met het behalen van het rijbewijs

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

Melissa ThijssenBromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Met het behalen van het rijbewijs

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

Suzanne van den Oever

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Met het behalen van het rijbewijs

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

Melissa Thijssen

Frans van den Heuvel 2e bij landelijke inlijstwedstrijd
Trots prijkt de ingelijste zeefdruk 
op het mooiste plekje van atelier en 
lijstenmakerij Frans van den Heu-
vel. Het ‘kunstwerk’ was goed voor 
een 2e prijs op een landelijke in-
lijstwedstrijd in de categorie ‘con-
serverend inlijsten’.

Als lid van de branchevereniging 
ART & Frame heeft Frans van den 
Heuvel al verschillende keren mee-
gedaan aan de jaarlijkse inlijstwed-
strijd van ART & Frame. Ook deze 
keer ging hij de strijd aan met vijf-
tig collega’s. Allemaal moesten ze 
dezelfde zeefdruk, gemaakt door 
kunstenaar Ronald Boonacker, zo 
inlijsten dat het voldoet aan de in-
ternationale richtlijnen, opgesteld 
door de Fine Art Trade Guild. 

Frans van den Heuvel poseert trots bij zijn winnende lijst

MooiRooi feliciteert 
Roel van der Zanden 

Met het behalen van de titel 
“Ondernemer van het Jaar”
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Theater 2012/2013
Mathilde Santing    02 november   2012  aanvang 20.15 uur 
Van der AA’s en Zekhuis  10 november   2012   aanvang 20.15 uur
Mark van de Veerdonk 11 januari   2013        aanvang 20.15 uur
Dirk Scheele *  26 januari   2013        aanvang  14.00 uur 
      of 16.00 uur
Guido Weijers**  17 april        2013         aanvang 20.15 uur

Kaartverkoop start op zondag 9 september bij de balie van Mariëndael 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10 september te koop bij het VVV en 
Mariendael.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu

*)   2 voorstellingen
**)  max. 4 kaarten per persoon
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Laan van Herkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 47 40 31
www.mariendael.nu - info@mariendael.nu

Novemberfilm in Mariendael : L ‘ Enfant
Het gebeurt maar hoogst zelden dat een regisseur met de Gouden Palm 
in Cannes wordt onderscheiden als hij al eerder  deze hoogste prijs in ont-
vangst mocht nemen. Het overkwam het koppel broers Jean-Pierre en Luc 
Dardenne, auteurs en regisseurs, met hun film L ‘ Enfant.

We zien in een intens sociaal bewogen  drama hoe twee jonge mensen, 
aan de zijkant van de samenleving, op zichzelf aangewezen, worstelen met 
het onverwachte ouderschap. Sonia (18) leeft van een uitkering, Bruno (20) 
vindt werken iets voor losers. Hij komt aan zijn geld door stelen, inbreken 
en liegen, met tieners als handlangers. Alles wat fout kan gaan, gaat fout 
als de jonge moeder thuis komt met baby Jimmy. 
Wie is hier eigenlijk het kind?
De grauwe locaties van het Waalse Seraing zijn prachtig in beeld gebracht, 
we zien het drama zich afspelen in een bijna thrillerachtige vertelstructuur.

Vrijdag 23 november  in  Mariendael om 20.15 uur
Toegangsprijs 4 euro.

Kijken en luisteren naar elkaars talenten

Iedereen heeft een ander talent, 
een andere passie. Terwijl de één 
zich inzet voor een goed doel, is 
de ander bezig met breakdancen 
of gitaarspelen. Weer een ander 
is supergoed in scheikunde en er 
loopt altijd een tekentalent rond. 
Afgelopen zondag kregen kin-
deren de kans om te kijken en te 
luisteren naar elkaars talenten. 
In Mariendael werd namelijk de 
TedX Rooi dag gehouden. Kin-
deren waren de baas en ze lieten 
zien dat ze die taak makkelijk op 
zich konden nemen.

“De mensen die ‘Ted’ kennen, 
doen direct mee”, jubelt kartrek-
ker Hanneke Hermes. “Het Ted-
principe is over komen waaien 
uit Amerika. Het gaat er om, om 
anderen te inspireren. In een korte 
toespraak mag je vertellen over iets 
wat je bezig houdt, of iets waar je 
goed in bent. Ik heb in Amsterdam 
een keer gesproken voor een paar 
honderd man. Ik zweefde naar 
buiten!” Toen Hanneke hoorde 
dat ook in Den Bosch een Ted eve-
nement werd gehouden, vroeg ze 
toestemming om Sint-Oedenrode  
kennis te laten maken met het fe-
nomeen. Dat mocht, toen werd 
Tedx Rooi geboren. Waarom die 
‘x’? “Dat is opgelegd door de or-
ganisatie van Ted Amerika”, zegt 
Hanneke.

Terwijl in Den Bosch tachtig kin-
deren meededen, trommelde Tedx 

Rooi vijftig enthousiaste kinderen 
op. Ze waren al geïnspireerd door 
lessen die Hanneke op de basis-
scholen is komen geven. Daarom 
meldden ze zich aan voor de Tedx 
dag. “Wat is je talent? Daar be-
gint het mee in de klas. Dat vin-
den de kinderen al geweldig. Als 
ze dat ook nog eens mogen laten 
zien aan anderen, is dat helemaal 
fantastisch. Kinderen bloeien he-
lemaal op en krijgen respect van 
elkaar”, merkt de organisator op. 
De meeste kinderen bleven de hele 
dag aanwezig. Ze gaven elkaar 
workshops en luisterden goed als 
een ander wat te vertellen had.
Behalve Hanneke Hermes zaten 
Miranda Rust, Inge ten Ham, Emile 

Kalmann en Gijs van der Wilt in de 
stuurgroep. Daarna boden enkele 
ouders hun hulp aan. Hanneke: 
“Ik ben kei kapot, maar het was 
een geweldige dag. Ook door de 
leuke reacties. Zo kregen we een 
Facebook bericht van een ouder 
die aangaf dat haar zoon het als 
een fijne dag had ervaren. Ze vond 
de basis belangrijk waar een tiener 
op terug kan vallen als het even 
minder gaat. Daarnaast had het 
zijn zelfvertrouwen vergroot. De 
dag werd mede mogelijk gemaakt 
door: Mariendael, Jumbo, Rabo-
bank, MK2 en MIK. 

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

VloerkledenVloerkleden

Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

TECH werkplaats in Mariëndael

Vrijdag 16 november stond er een 
speciale opening op het programma, 
namelijk de opening van twee tech-
nieklokalen in Mariëndael. Jeanne 
Hendriks had samen met twee kin-
deren uit groep 5 van de Odaschool 
de taak om de opening te verrichten. 
Maar waarom is er eigenlijk geko-
zen voor deze TECH Werkplaats?

“Stichting Mariëndael wil graag een 
bijdrage leveren aan educatie. Wij 
kiezen voor de techniek, op basis van 
de groeiende behoefte in de maat-
schappij aan technische mensen. 
Door samen te werken met scholen 
en verenigingen willen we met onze 
TECH Werkplaats Mariëndael extra 
bredere mogelijkheden scheppen op 
het gebied van techniek”, legt Irene 
Mandos, bestuurslid van Mariendael 
uit. “Niet iedereen kan architect zijn, 
er zal ook gebouwd moeten wor-
den. Onderzoek heeft aangetoond 
dat kinderen van de basisschool op 
een effectieve manier geprikkeld 
kunnen worden in hun belangstel-
ling voor techniek. We kunnen door 
het centraal inrichten van de TECH 
Werkplaats Mariëndael, technische 
vaardigheden aanpakken waar op de 

huidige basisscholen geen ruimte of 
budget voor is. Door het op één plek 
samenbrengen van gereedschap, 
materiaal en ruimte, wordt het mo-
gelijk voor scholen om expertise op 
te bouwen, gedeeld tegen lange kos-
ten.”
Maar er zijn ook sponsoren die hen 
een handje helpen. Irene: “Een aan-
tal van onze lokale bedrijven hebben 
dit project gesponsord door middel 
van het adopteren van een gereed-
schapskar, waaronder DeMooiRooi-
Krant en de Forum Bouwmarkt. Het 
hout wordt voorzien door 2LifeArt 
van Arie van Liempd, zodat ook hier 
houtafval duurzamer wordt. En ook 
“d’n einder” voorziet ons van klein 
defect witgoed, wat door de kinde-
ren gesloopt en onderzocht kan wor-
den. In de nabije toekomst gaan we 
informeren of meer van onze lokale 
bedrijven ons hierin kunnen helpen.”
“De pilot was in samenwerking met 
de Odaschool, die zeker op de educa-
tieve kant hiervan een grote bijdrage 
heeft geleverd”, vertelt Irene. “San-
ne van Kaathoven en directrice Marjo 
Timmermans danken wij dan ook met 
name voor de samenwerking en het 
vertrouwen in het project.”
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Bs Sint FranciscusBoskant

Gouden steunpilaar Arie van Alebeek

Afgelopen donderdag werd onder 
de verschillende basisscholen een 
landelijke verkiezing gehouden on-
der onderwijsondersteuners. Iedere 
basisschool kon haar gouden steun-
pilaar voordragen voor de com-
missie. Basisschool Sint Franciscus 
deed het anders. “Wij hebben onze 
gouden steunpilaar al in ons midden 
en gaan niet kiezen”, zo berichtte 
directeur Ellie Bosmans. Onze gou-
den steunpilaar wordt gehuldigd, 

maar dat doen we gewoon zelf.

Arie van Alebeek, conciërge en 
steun en toeverlaat voor iedereen 
op school, was totaal overdon-
derd. Hij had de dag ervoor alles 
klaargezet, niet wetende dat dat 
eigenlijk voor hemzelf was. Arie: 
“Er zou een voorleeswedstrijd zijn. 
Ik vond het wel raar dat het niet 
op de kalender stond, maar verder 
heb ik er niet bij stilgestaan.” Alle 

kinderen hadden in de voorgaan-
de weken een verrassing voor hun 
steunpilaar ingestudeerd. “We 
konden echter niet goed oefenen”, 
aldus juf Mieke, “want Arie heeft 
overal oren.” Haar kleuters gaven 
Arie een dikke duim voor alles wat 
hij voor hen doet. Zo had iedere 
groep goed nagedacht waarom 
Arie hun steunpilaar is. Groep drie 
had harten gemaakt omdat ze Arie 
hartstikke lief vinden, maar ook 

omdat ze hem hartelijk willen be-
danken. Ook groep 4 vindt Arie 
een ster in eigenlijk alles. Groep 
5/6 maakte een eigen gedicht en 
groep 7 een cadeau waar Arie elke 
dag iets aan heeft. Groep 8 was 
doodnerveus. Onder leiding van 
Jill van de Wijdeven hadden zij een 
eigen productie ingestudeerd. Eén 
keer waren ze door Arie betrapt tij-
dens het oefenen, maar ze hadden 
hem met een smoesje om de tuin 

weten te leiden.

Arie vond het eigenlijk maar niks 
om zo in het midden van de be-
langstelling te staan. Maar hij vond 
het wel leuk dat ze dit toch zomaar 
allemaal gedaan hadden. Arie: “Ik 
doe gewoon mijn best. Ik vind 
mijn werk keileuk om te doen. Het 
is één van de mooiste jobs die je 
kunt hebben.”

Arie van Alebeek als Gouden Steunpilaar tussen trotse kinderen van de basisschool in Boskant

MooiRooi steunt OnsRooi niet
Afgelopen week werden meerdere 
ondernemers in het centrum van 
Sint-Oedenrode benaderd door 
een accountmanager van 
Winkelparade.nl. Een bedrijf dat 
de digitale kant van het Digita-
le Dorpsplein (www.onsrooi.nl) 
tracht in te vullen. 

Enkele ondernemers merkten op 

dat de accountmanager preten-
deerde dat MooiRooi.nl zich ook 
achter het concept zou hebben ge-
schaard. Evenals het Centrumma-
nagement en Rooi2000. MooiRooi.
nl steunt het initiatief van OnsRooi 
niet. Dat geldt ook voor het Cen-
trummanagement en Rooi2000. 
Dat bleek uit een mail die ze stuur-
den naar de Rooise ondernemers.

Elektrische fietsen
Mountainbikes

Stadsfietsen

DIVERSE  KLEDING
UITZOEKEN  € 25,00

Kofferen 19 - 5492 BL Sint Oedenrode - T: 0413 - 477 722
www.bikecenterrooi.nl

H  E  R  F  S  T

DIVERSE AANBIEDINGEN

KORTINGEN TOT 20%

22
06
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Uw plannen
    mogelijk maken

Eric van Bree

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Vervolg voorpagina

Brein achter Glow zet Rooi in het licht
Eindhoven trok de afgelopen 
week een recordaantal bezoekers 
door het lichtfestival Glow. Het 
brein achter Glow is de wereld-
beroemde lichtarchitect Har Hol-
lands. Hij heeft onder andere de 
piramides van Cheops  en de Sp-
hynx in Egypte in het licht gezet. 
Een paar weken terug was hij op 
uitnodiging van het Centrumma-
nagement in Sint-Oedenrode om 
te kijken wat de mogelijkheden 
zijn om het dorp in het licht te 
zetten. Direct was hij gechar-
meerd. Volgens Hollands moet 
Sint-Oedenrode hét parade-
paardje worden van alle dorpen 
in de verre omtrek wat verlich-
ting betreft. 

Het Centrummanagement, be-
staande uit (oud)ondernemers 
en een afgevaardigde van de ge-
meente, is begin dit jaar in het 
leven geroepen met de bedoeling 
om het centrum van Rooi aantrek-
kelijker te maken. Langzaam maar 
zeker worden bepaalde plannen 
steeds concreter, waaronder het 
vijfjarenplan wat betreft feest-
verlichting in het centrum. Het 
is een prestigieus idee. Martien 
van den Hove, ook onderdeel van 

het Centrummanagement, is een 
kennis van Hollands. Hij vroeg de 
lichtarchitect om advies te komen 
geven. Samen met centrumma-
nager Gé Muller maakten ze een 
ronde door het dorp. “Het was 
fantastisch dat hij tijd vrij wilde 
maken, want het is een drukbezet 
man”, zegt Van den Hove. “Hol-
lands kwam met het idee om sa-
men met studenten van de TU/e 
een plan te ontwikkelen. Dat plan 
is enkele weken geleden in wer-
king gezet.”

De studenten, onder leiding van 
Rombout Frieling en onder su-
pervisie van Hollands, hebben 
inmiddels verschillende plannen 
uitgewerkt. Muller: “De studen-
ten hebben zich verdiept in Sint-
Oedenrode. Ze weten inmiddels 
meer over Rooi dan wij zelf. Be-
langrijke punten in het centrum 
zullen op een prachtige manier 
in het licht worden gezet, zoals 
de Martinuskerk. Ook ligt er een 
idee om een lichtroute te maken 
van het graf van de Heilige Oda 
richting het centrum. Natuurlijk 
kan niet alles direct worden uit-
gevoerd. Daar is het lichtplan te 
duur voor. Daarom hebben we er 

een vijfjarenplan van gemaakt.” 
De eerste materialen zijn aange-
schaft. In december zullen de eer-
ste contouren als proef zichtbaar 
zijn. Zes grote nog te plaatsen 
kerstbomen zullen worden ver-
licht, evenals de lindes rondom de 
kiosk. De kans bestaat dat ook de 
Martinuskerk dit jaar nog verlicht 
wordt. Aan dat idee wordt op dit 
moment hard gewerkt.

“We hebben er veel verwachtin-
gen van. Er zijn dus nog meerdere 
acties gepland, maar dat ligt aan 
de ontwikkelingen bij de TU/e. 
Als we ons als dorp willen on-
derscheiden, moeten we vooruit 
kijken. Andere dorpen een stap 
voor zijn. Alleen dan trekken we 
mensen naar ons centrum”, be-
sluit Van den Hove namens het 
Centrummanagement.

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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INLOOPAVOND
27 november tussen 
19.00 en 22.00 uur

administratie- en belastingadviseurs

BOEKHOUDING
online

ADMINISTRATIE
geregeld

BASTION 1-5

5491 AN SINT-OEDENRODE

TEL. 0413-483070

INFO@BEKKERSADVIES.NL

WWW.MIJNADMINISTRATIEGEREGELD.NL

WWW.MIJNBOEKHOUDINGONLINE.NL

WWW.BEKKERSADVIES.NL

DOORLOPENDE KORTE PRESENTATIES

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE GEAVANCEERDE 'SCAN & HERKEN' OPLOSSING

ZELF ERVAREN HOE GEMAKKELIJK HET IS OM UW ADMINISTRATIE ONLINE TE BOEKEN

ADVISEURS EN FISCALISTEN AANWEZIG OM AL UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN

GRATIS E-BOOK ‘INTERNETMARKETING VOOR HET MKB’

VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL WETEN OVER ONLINE BOEKHOUDEN 
ORGANISEREN WIJ EEN

Natuurlijk staat er een drankje en een hapje voor u klaar en is er gelegenheid 

om van gedachten te wisselen met andere mkb-ondernemers. 

Meer info? www.bekkersadvies.nl 

Direct aanmelden? info@bekkersadvies.nl

VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL WETEN OVER ONLINE BOEKHOUDEN 

U GAAT TOCH ZEKER OOK ONLINE IN 2013?

fitness&meer / healthcity.nl
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NIEUW!

Onbeperkt sporten 
zonder dat je ergens
aan vastzit.

Het kan nu bij HealthCity! 
 Sporten  v.a. € 44,95 p.m. 
 Niet tevreden, geld terug
 Elk moment opzegbaar

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

KOM DUS 

SNEL 

LANGS EN 

PROFITEER!

Rabobank verzorgt gastlessen op 
basisscholen  
Tijdens de week van het geld, 
welke plaatsvond van 12 t/m 16 
november, stonden een aantal 
medewerkers van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel voor de klas. 
Ze hebben gastlessen verzorgd in 
de groepen 5, 6, 7 en 8 van ver-
schillende basisscholen in Sint-
Oedenrode en Schijndel. 

Rabobank onderstreept het belang 
van 'Leren omgaan met geld'. Om 
deze reden heeft de Rabobank, in 
samenwerking met KlasseTV, een 
gratis lesprogramma ontwikkeld 
voor basisscholen. Kinderen leren 
hiermee op speelse wijze wat de 
waarde van geld is.
Uit Schijndel deed basisschool ’t 
Kwekkeveld mee. Uit Sint-Oe-
denrode maakten De Springplank, 
Dommelrode, Sint-Petrus en Basis-
school Eerschot gebruik van het 
aanbod van de bank om een gast-
les te verzorgen. 

Leren omgaan met geld
De gastles was per groep afge-

stemd op wat kinderen van die 
leeftijd belangrijk vinden en/of 
aanspreekt. Voor de groepen 5 & 6 
werd er een les verzorgd over zak-
geld & sparen. Voor groep 7 & 8 
is er gekozen voor het onderwerp 
digitaal geld. De kinderen waren 
allemaal erg enthousiast en kwa-
men als snel met veel vragen voor 
de gastdocenten.

Wat is de bedoeling van zakgeld?
Tot slot hebben alle groepen een 
werkblad met vragen over zak-
geld ingevuld met als hoofdvraag: 
wat is de bedoeling van zakgeld? 
Sommige kinderen wilden graag 
een pretpark, bodyguard, Ipad of 
Iphone kopen en moesten hier-
voor dan wel minimaal 200 weken 
sparen. Andere kinderen hielden 
het klein en waren tevreden als zij 
een armband of een snoepzakje 
konden kopen van hun verdiende 
zakgeld. Aan het einde van de les 
kregen alle kinderen nog een edu-
catief presentje in de vorm van een 
sorteer spaarpot mee naar huis.

Afscheid van “frisdenkers” 

Tijdens een korte bijeenkomst in 
de B&W-kamer in het gemeen-
tehuis reikte burgemeester Peter 
Maas donderdagmiddag de eer-
ste exemplaren van “De Rooi(s)e 
draad versterkt” uit aan een verte-
genwoordiging van de “betrokken 
burgers” die er een elementaire 
bijdrage aan geleverd hebben. 
Van hun erenaam “frisdenkers” 

hadden ze eerder al afscheid ge-
nomen. 

De delegatie bestond uit Rinus 
van der Heijden en Romano van 
der Meijden. De inbreng van hun 
club is herkenbaar in het boek, een 
soort levende Bijbel waarin de stra-
tegische visie van Sint-Oedenrode 
is samengevat  Een mooi voor-

beeld van burgerparticipatie, vin-
den alle betrokkenen. “Ik ben blij 
dat u dit een ‘doe-boek’ heeft ge-
noemd,” aldus Van der Meijden. 
“En nu hoop ik dat een platform 
gaat ontstaan dat die burgerparti-
cipatie vorm geeft.”     

v.l.n.r.: Rinus van der Heijden en Romano van der Meijden namens de Frisdenkers, 
Burgemeester Maas, Kim Balster (KB Fotografie, verzorgde de foto’s) en Barry van den Heuvel 
(Fruitcake Studio, verantwoordelijk voor de opmaak van het geheel)

Bijzondere decembermaand
Dit jaar hebben we in december 5 zaterdagen, 5 zondagen en 5 maan-
dagen. Dit gebeurt slechts om de 824 jaar. De Chinezen noemen dit de 
zak met geld. Stuur dit ook naar al uw vrienden, volgens de legende 
ontvangen ze geld binnen vier dagen. Volgens de Chinese Feng Shui: 
zij die niet versturen of delen zullen arm blijven.  Ook de 12e is een 
speciale combinatie : 12/12/12

Gezocht zaterdaghulp 

jongens vanaf 15 jaar voor 
diverse werkzaamheden.

Nijverheidsweg 5
Bedrijventerrein 

Nijnsel

voor inlichtingen; 
Daniël van Kempen 

Tel. 476757

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

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

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD
10% korting op werkplaatstarief in

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

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

nog   dagen

tot carnaval  
81PAPGAT JOURNAAL

Oproep aan alle Papbuiken!!!!!!

Diner der Adelen bij 
Brasserie De Beleving
Dit diner wordt op 15 december 
aangeboden aan de personen die 
vorig jaar op de Titelveiling een 
titel gekocht hebben of tijdens 
die veiling in een van de loterijen 
een titel gewonnen hebben. Bij 
dit diner zijn ook Prins Bart Pap 
d’n Urste en Adjudant Floris met 
hun dames aanwezig. Tevens zijn 
er voldoende plaatsen beschik-
baar waar iedere Papbuik die 
vorig jaar geen titel heeft weten 
te bemachtigen zich voor aan 
kan melden. Wilt U dit diner der 
Adelen ook bijwonen, dan kunt 
u zich tot zaterdag 8 december 
2012 aanmelden via titelveiling@
papgat.com U kan dan tegen be-
taling van 27,50 euro per couvert 
genieten van dit gezellige diner. 
Het menu van deze avond is te 
vinden op www.papgat.com on-
der de activiteit Titelveiling.

Titelveiling bij Café van Ouds
Na afloop van het diner wordt het 
gezelschap door de Neultuuters 
muzikaal begeleid om naar café 
Van Ouds te gaan alwaar de Ti-
telveiling plaats zal vinden. Tijdens 
deze avond worden de adellijke 
titels van Papgat weer onder de 
hamer gebracht. Veilingmeester 
Frans Sijbers zal voor de eerste 
keer dit jaar de titels gaan veilen 

onder het toeziend oog van Nota-
ris Albert Grimbel Du Bois.

De opbrengst van deze veiling 
komt in zijn geheel ten goede aan 
de Carnaval van Papgat. Al vele 
jaren is deze veiling een gezellig-
heid op zich. Kortom de Titelvei-
ling is een avond die u zeker niet 
mag missen. Geniet van een hapje 
vooraf en probeer tijdens de vei-
ling een van de vele titels te be-
machtigen. Misschien mag u zich 
daarna ook voor een jaar van Adel 
noemen. Ook zal er dit jaar voor 
aanvang van de Titelveiling een 
speciale onthulling zijn in café v 
Ouds. Er zal een collage onthuld 
worden waarop alle titelhouders 
van de afgelopen 13 jaar te zien 
zullen zijn. Bent u benieuwd wat 
het is, moet u zeker aanwezig 
zijn tijdens deze onthulling. Om-
dat ook dit de clubs van Papgat 
aangaat zou het geweldig zijn als 
er ook mensen van deze clubs 
aanschuiven bij het diner van De 
Beleving om daarna vervolgens 
proberen een titel te bemachtigen 
bij Café van Ouds. Misschien is er 
wel iemand die een Adelijke titel 
verdient binnen de club en dan is 
dit DE kans. 

Namens Commissie Titelveiling

Heuvel 30 | 5492 AD te St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

Deze advertentie is 2,50 waard!*

M.i.v. 1 december bent u bij Senz 
ook van harte welkom op:

maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur 
en op woensdag avond tot 20.00 uur.

*Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 
tijdens deze nieuwe openingstijden 2,50 euro korting 

op uw knip en/of kleurbehandeling.
Deze actie is geldig in de maand december.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Dinsdag 12 februari van 13.30 tot 17.00 uur

Stichting Jeugdcarnaval houdt carnavalsmiddag 
voor mensen met beperking

Dit jaar zal er voor de 1e keer een 
carnavalsmiddag worden georga-
niseerd voor kinderen/volwasse-
nen met een beperking die wonen 
en/of werken in Sint-Oedenrode. 
De organisatie van deze middag 
zal in handen zijn van Stichting 
Jeugdcarnaval en Stichting Papgat 
en zal plaatsvinden in de feesttent 
op de Markt in Sint-Oedenrode.

Na een warm onthaal bij binnen-
komst om 13.30 uur zal deze mid-
dag verder in het teken staan van 
zang, dans en entertainment. Deze 
middag zal worden vergezeld met 
een bezoek van  Prins Bart Pap den 

Urste , Adjudant Floris en de Raad 
van Elf met hun Hofdames. Ook 
de Jeugdprins, Adjudant, Nar en 
Raad van Elf zullen aanwezig zijn 
en om 17.00 uur sluiten we deze 
middag gezellig weer af.

De entree is gratis en er zal wor-
den gezorgd voor een hapje en 
een drankje. Ook uw verdere ge-
zinsleden/ vrienden en/of kennis-
sen zijn van harte welkom! Om de 
feesttent voor iedereen toeganke-
lijk te maken, zullen er de nodige 
voorzieningen aanwezig zijn. Een 
aangepaste entree voor rolstoel-
gebruikers, invalidentoilet,  aan-
gepaste nooduitgangen en extra 
stoelen en tafels. In de feesttent 
zal er voldoende ruimte zijn om je 
lekker uit te leven op de muziek 
en/of dans, maar zullen er ook 
voldoende mogelijkheden zijn om 
het feest rustig zittend vanaf de 
zijlijn te beleven.

Graag zouden we in contact wil-
len komen met de kinderen/
volwassenen met een beperking 
die wonen en/of werken in Sint-
Oedenrode of met de ouders en/
of begeleiders. Dit kan via e-mail  
info@jeugd-carnaval.nl of tele-
fonisch via telefoonnummer 06-
53726295. Ook kunt u een op-
gave formulier downloaden via 
www.jeugd-carnaval.nl.  Nadat 
u het formulier ingevuld hebt te-
ruggestuurd ontvangt u in januari 
een officiële uitnodiging om deze 
geweldige middag samen met vele 
andere te vieren.

Wij van Stichting Jeugdcarnaval 
en Stichting Papgat hopen op een 
positieve reactie en willen jullie 
graag ontmoeten in de feesttent 
op de Markt.

Met carnavaleske groet,
Stichting Jeugdcarnaval & Stich-
ting Papgat

Prins Bart klapt er meteen tegenaan 

Prins Bart en Adjudant Floris heb-
ben beloofd om er dit carnavals-
jaar vol tegenaan te klappen. Die 
belofte maakten ze direct waar 
tijdens de superdrukke receptie in 
Zalencentrum De Beurs van afge-
lopen zondag. Ze werden wel een 
beetje geholpen door c.c. de Lep-
kes uit Boskant.

Het was drukker dan druk tijdens 
de traditionele receptie. Bij bin-
nenkomst konden de bezoekers 

hun naam zetten bij een foto van 
het prinselijk kwartet, maar aan 
het eind van de middag was er bar 
weinig plek over om een handte-
kening te zetten. De Prins en Ad-
judant en hun partners werden 
overstelpt met prachtige cadeaus 
en hartelijke reacties. Ze waren 
helemaal overdonderd. Tussen-
door speelden de kapellen muziek 
en werden de nodige toespraken 
gehouden.
Tegen de klok van vijf uur betra-

den De Lepkes het toneel. Binnen 
een mum van tijd toverden ze het 
podium om tot boksring en Prins 
Bart werd gehuld in bijpassend 
outfit. ‘Gullie wilt er tegenaon 
klappe? Dat kan geregeld worre!’ 
moet voorzitter Twan Smolders 
hebben gedacht. Hij daagde de 
Hoogheid uit en liet geen spaan 
van hem heel. Al waren het vooral 
de ballonnen die het moesten ont-
gelden.

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

De Prins krijgt de nodige instructies van de presentator. Op de andere 
foto is te zien dat Adjudant Floris de Prins wat verkoeling biedt. 
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Inmiddels staat de teller op meer dan 1025 volgers, maar vorige week 
bereikten we de prachtige mijlpaal van 1000 volgers. De jonge Rooise 
twitteraar Joris van Nunen was de gelukkige en daarom nodigden we 
hem uit op ons kantoor. Daar bedankten we hem en kreeg hij van ons 
een Rooi2000 waardebon. Hij was er erg blij mee en gaf aan dat hij het 
leuk vindt om @demooirooikrant te volgen. Op naar de 1500 volgers!

Ollandse school krijgt nieuwe speel- en leerplaats

In de nieuwe multifunctionele ac-
commodatie  in Olland worden 
het gemeenschapshuis,  basis-
school Sint Petrus en Kinderop-
vang Humanitas gevestigd. Ach-
ter het gebouw is de speelplaats 
gepland. Er ligt hier een extra 
moeilijke opgave, omdat vrijwel 
het gehele terrein met onder-
grondse infiltratiekratten voor 
hemelwateropvang is bezet. Dit 
vraagt om extra creativiteit en in-
zet van de Ollandse gemeenschap 
om er toch een aantrekkelijk kin-
der/speelgebied van te maken. 

Samen werken aan een mooie 
speelomgeving 
Samen met de leerkrachten, ou-
derraad en vrijwilligers zijn inmid-
dels ideeën uitgewerkt om de bui-
tenplaats  gevarieerd in te richten 
voor de spelende en lerende kin-
deren. Elke mogelijkheid wordt  

gebruikt om er speelaanleidingen 
in te brengen. Het ontwerp be-
staat uit 2 hoofddelen: een ver-
hard gedeelte als speelplaats om te 
rennen, knikkeren en bijvoorbeeld 
tafeltennis. Het tweede gedeelte 
krijgt een meer groen en speels ka-
rakter. Moestuintjes, een speelfort 
met een buitenlokaal  met tribu-
nes, een speelgrasheuvel.  Hopelijk 
komt er ook een sprookjes- thea-
terhuisje in en zelfgemaakte speel-
toestellen. Er zijn ook rondgaande 
fiets- en speelpaadjes  ontworpen 
en een heuse wilgenhut. Aan de 
achterzijde staat een hoge muur 
die beplant wordt met klimop om 
het geluid te dempen. Tegen deze 
muur worden ook belevingsele-
menten aangebracht die kinderen 
leren over de natuur en hun zin-
tuigen zoals horen, zien, ruiken en 
voelen. Samen met de kinderen 
en de leerkrachten worden op dit 

moment ideeën bedacht om deze 
leermuur mooi in te richten. 

Ook dankzij de ondernemers
De Ollandse ondernemers worden 
gevraagd om bij te dragen aan de 
inrichting van het groene tuinge-
deelte.  De eerste sponsortoezeg-
gingen zijn inmiddels binnen.  Zo 
heeft Fred van de Laar inmiddels 
hand- en spandiensten aangeboden 
en laat betonfabriek Meulengraaf, 
net als in het Nijnselse speelproject 
van vorig jaar, zich niet onbetuigd. 
Ook de Rabobank, SKOSO en de 
ouderraad hebben inmiddels een 
mooi bedrag toegezegd.

Wij informeren u binnenkort weer 
over de voortgang van de spon-
soring, aanleg en de bijdrage van 
vele vrijwilligers uit Olland.   

Openluchttheater bij Parkzicht Kienehoef

Bij de plannen voor de multifunctionele hore-
cagelegenheid Parkzicht Kienehoef wordt ook 
een openluchttheater aangelegd. Dit werd 
dinsdagavond openbaar gemaakt tijdens een 
presentatie van het complete plan van de vier 
initiatiefnemers, waar ook de omwonenden 
dit voor het eerst te horen kregen. Vanwege 
de gevoeligheid ervan was dit niet eerder aan 
de pers medegedeeld, aldus portefeuillehou-
der Cees van Rossum.

Aanvankelijk zouden de omwonenden éérst 
geïnformeerd worden. Door een misverstand 

was dit echter niet gebeurd, aldus Van Ros-
sum. Volgens de initiatiefnemers wordt het 
theater zo aangelegd dat de geluidsoverlast 
minimaal zal zijn. Bovendien wordt 22.00 uur 
de absolute sluitingstijd voor alle activiteiten in 
en rond Parkzicht Kienehoef. 

Op de plaats van de huidige hondenuitren-
plaats komt een ligweide. Hondenbaasjes zul-
len hun viervoeter voortaan aangelijnd moe-
ten houden tot ze bij de naburige paadjes 
tussen de weilanden zijn. 

DeMooiRooiKrant blij 
met 1000e volger op twitter



Woensdag 21 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe12 

Bezoek, geite of kneind moete nie te veul hebbe
(Een teveel aan bezoek, geiten of konijnen kost meer voedsel 
(geld) dan het opbrengt) 
bron: Brabantse spreukenkalender. 
Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Sint-Nicolaas is weer in het land

En nee
redactie van MooiRooi,

een grote klomp betekent
geen grotere kado‛s!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Sinterklaas

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Gerda de Haan

Tartwijck 79
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

De ramen zemen

ik woon in het park
der geestelijke onnozelheid
mij ontgaat niets en alles
maar ik word gestuurd
of wellicht om de tuin geleid

het stroomt over
voor mijn ogen
en lijk kunstig door de
werkelijkheid bedrogen

ik vul dus geen
zakken met zand

en schuif gewoon op
met de ademende vloed;
ik laat me de eb ontnemen

daar sluit ik de ogen
loom geworden
daar dus, bij het
zonovergoten juttersstrand

ik denk maar zo
dromen is fijner
dan ramen zemen
en word even door 
gelukzaligheid overmand
 

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

Waarom is er wel deeltijdwerk en deeltijdloon, 
maar zijn er geen deeltijd-rekeningen? 

WIJ GAAN

VERBOUWEN

op de gehele collectie

St. Oedenrode,

Heuvel 7

Alleen geldig in

sluiting zaterdag 1 december 16.00 u.

20%
korting
korting20%

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

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

Oplossing vorige week: Oud Rooy

I. Blanck Coeveringslaan 36
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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O Q S E Y F I H J T A J P M B D  
F G G N N E N S F E E C F I E S  
E O B K A A S H U I S K E N S V  
Q J R I W M E E P P U S Y C W T  
E D F M J J K V E S D U O N A V  
E B E E I J B A K K E R I J S S  
D S I K M D E B V I E R W I O S  
E R I K S Y O T R E T N I E G C  
B E K K E R S O P O D O D H I T  
E D P E V L T I E Q S L E T M E  
V N R L O S I E I N N A H R A T  
E A I R A T E F A C Y S Y E O N  
R S C P U M P K E G V P S B T E  
W R E J I E L E D O P A A L Y T  
V D E M O O I R O O I K R A N T  
J S M X P W A E R G E R I T S A  

Zoek de volgende woorden: 
albertheijn, amigos, attent, bakkerij, bekkers, bijjet, bikelife,  

pumpke, vanouds, cafetaria, depastorie, demooirooikrant,  
deleijer, emte, formido, devakman, gerits, sanders, kaashuis,  

huiskens, intertoys, opaal, kapsalon, hannie, debever,  
	  

Centrum ondernemers Woordzoeker

Centrum ondernermers Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
albertheijn, amigos, attent, bakkerij, bekkers, bijjet, bikelife,  

pumpke, vanouds, cafetaria, depastorie, demooirooikrant,  
deleijer, emte, formido, devakman, gerits, sanders, kaashuis,  

huiskens, intertoys, opaal, kapsalon, hannie, debever,  
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Opgedragen aan 
de kinderen van het Midden-Oosten 

Ave

Op afstand binnen oogbereik trok zij
voorbij, de lucht, in wolken hoog gestapeld

een koninklijke vloot, verheven, vastberaden
met de statie van een zwaan

en in haar kielzog sleepte zij een lange stoet
ademloos uitgedoofd rumoer van kinderen
klein en groot, een vlinderkaravaan

waardige uitvaart uit een doodsgebied
van vuurmond, hel, barbaars geweld

ik stond daar, zag en liet de machteloze lucht,
vond langs de weg een bidkapel 

waar leegte wolkte om mij heen 
doortrokken van ontelbare gezichten, 
levens in bloed gesmoord 
geen ander antwoord had ik dan
een ingekeerd langdurig zwijgen
en stak er alle kaarsen aan

    Kees Hermis

Dorrit Design Interieurs: 
Al zes jaar alles onder één dak

Zoals je een mens niet direct kunt 
kennen door alleen de buitenkant 
te bestuderen, zo is dat ook met 
winkels en bedrijven. Een goed 
voorbeeld daarvan is Dorrit De-
sign Interieurs uit Sint-Oedenro-
de, gevestigd aan het Kofferen. 
Sommige mensen typeren de zaak 
als een winkel vol met mooie 
spulletjes voor het interieur. Na-
tuurlijk hebben ze mooie produc-
ten, maar er gaat veel meer achter 
schuil. Het is een wondere wereld 
van ontwerp en advies op interi-
eurgebied. De winkel bestaat nu 
zes jaar en heeft al zes jaar alles 
onder één dak. Dat moet voor 
eens en altijd duidelijk zijn.

Een blik op de prachtige website 
(www.dorritdesign.nl) geeft al een 
perfect beeld van Dorrit Design In-
terieurs. Durf maar eens te kijken 
onder de knop ‘Portfolio’. Daar 
komt de ware aard van Dorrit en 
haar medewerkster Maaike naar 
boven. De afgelopen jaren stortten 
ze zich meerdere malen in bijzon-
dere projecten. Zo realiseerden ze 
de complete interieurs van huizen, 
vakantiehuizen, horecagelegenhe-

den en andere bedrijven. Van hou-
ten vloeren tot banken, van verf 
tot gordijnen en van accessoires tot 
een complete eethoek. Dorrit De-
sign Interieurs heeft de kennis en de 
kunde om het beste te leveren. Het 
beste wat bij u past natuurlijk, want 
ieder mens is anders. De kracht van 
Dorrit Design Interieurs? Dorrit en 
Maaike praten met u, leven zich in 
en komen direct met de juiste ad-
viezen. Dat voelt prettig en geeft 
vertrouwen. 

De winkel aan het Kofferen geeft 
een goed beeld van wat Dorrit De-
sign Interieurs allemaal te bieden 
heeft. Dat is echter het topje van de 
ijsberg. Er is zoveel mogelijk op inte-
rieurgebied, dat niet alles kan wor-
den getoond. Veel moois zit daar-
om verstopt in boeken, maar Dorrit 
en Maaike weten het te vinden. De 
winkel wordt door hen behalve als 
showroom ook benut als atelier. Een 
perfecte plek voor het duo om zich 
flink uit te leven. Heeft u een wens? 
Dorrit Design Interieurs reconstru-
eert uw plan op papier en met de 
juiste stoffen en materialen bij de 
hand, begint het geheel te leven. 

Er is veel meer mogelijk dan u mis-
schien denkt en er is ook veel meer 
moois dan u kunt dromen. Voelt u 
zich niet thuis in uw eigen woning? 
Of wilt u gewoon een keer wat an-
ders? Loop dan eens bij Dorrit De-
sign Interieurs binnen. Ze hebben in 
huis wat u in huis wilt.

Aangezien de grenzen niet stop-
pen aan de rand van Sint-Oe-
denrode begroet Dorrit Design 
Interieurs iedere week, misschien 
wel iedere dag, mensen vanuit de 
hele regio. Er wordt over gepraat. 
Dorrit Design Interieurs is veel be-
kender dan u denkt. Het is een 
gevestigde naam in het land van 
interieur. Via de ultramoderne en 
zeer uitgebreide webshop www.
dorritdesign-webshop.nl bedient 
Dorrit Design Interieurs ook klan-
ten uit de rest van Nederland. Dat 
maakt de op het oog kleine winkel 
zichtbaar op meerdere vlakken. 

Dorrit Design Interieurs, 
Kofferen 12,
 5492 BN, Sint-Oedenrode, 
0413-479776, 
www.dorritdesign.nl

advertorial

Maaike (l) en Dorrit van Dorrit Design Interieurs
Zeer geslaagde Bingoavond
Afgelopen maandag 12 november 
was het weer zover. Ruim 250 men-
sen, waaronder tientallen uit Sint-
Oedenrode, bezochten de Bingo-
avond van de Franciscusschool uit 
Veghel. De ouderraad verzorgd 
zo’n avond 2 keer per jaar en kun-
nen met tevredenheid stellen dat 
het iedere keer drukker wordt.

Het bijzondere aan deze avond 
is dat de opbrengst van de bingo 
wordt geschonken aan school. 
Hiervoor worden in overleg met 
leerlingen, team en directie spullen 
gekocht die normaal niet binnen 
het budget vallen. Dit kan van al-
les zijn, van snoezelmateriaal, een 

film camera, fietsen, hippe lockers 
enzv. Deze avonden zouden niet 
tot stand kunnen komen zonder 
het belangeloos beschikbaar stel-
len van prijzen door onze sponso-
ren. Deze willen we via deze weg 
dan ook hartelijk bedanken. Op 
onze site, onder het tabje Ouder-
raad vindt u een lijst met de spon-
soren van deze avond.
Zet het vast in uw agenda; 11 
maart 2013 om 19.00 uur openen 
wij weer onze deuren voor een 
nieuwe Bingoronde. Het enthousi-
asme van onze deelnemers zal bij 
u minimaal een glimlach teweeg 
brengen.
www.franciscusschool.com

Unicef is komend weekend bij 
Albert Heijn
Elke dag overlijden 19.000 kinderen door 
oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen 
zijn. UNICEF vindt dit onacceptabel. Elk 
kind dat sterft is er één te veel. Daarom 
gaan we voor nul.

De verkoopvrijwilligsters hopen u daarom 
bij de kraam te ontmoeten, zodat ook wij vanuit Sint-Oedenrode een 
steentje bij kunnen dragen. Op vrijdag 23 november zijn we van 10.00 
tot 19.00 uur en zaterdag  24 november van 9.00 uur tot 14.00 uur bij 
Albert Heijn.   

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

WWW.AUTOVANERP.NL

Ga veilig de weg op en 
laat nu uw auto winterklaar maken.

Tevens verkoop en montage 
van alle merken winterbanden.

Kom gerust langs voor een vrijblijvende offerte.

VANAF DONDERDAG 22 NOVEMBER 
STARTEN WIJ MET ONZE OPRUIMING !

STAPELKORTING!!
1 tot 3 stuks = 30% korting

4 of meer stuks = 40% korting
 

GELDIG OP ONZE 
GEHELE COLLECTIE!!

Donderdagavond extra koopavond 
tot 21.00 uur! DeMooiRooiKrant digitaal: 

www.demooirooikrant.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer.
10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
KADOTIP! Super 8, VHS, DV of Harde 
schijf overzetten op DVD vanaf 
€ 14,95. (foto) De Vakman Sint-Oe-
denrode T: 473147
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
SINT KADOTIP! Rugzak met eigen 
naam nu € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode T: 
473147
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
PERSOONLIJK DRUKWERK: Geen 
standaard kerstkaart, maar gemaakt 
naar uw eigen idee! 
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
KADOTIP!
Tablethoes, smartphonehoesje, mok, 
muismat, shirt, tas, tegel en meer met 
eigen foto en/of tekst.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Te huur gevraagd
Magazijnruimte 100 a 150m2. In Rooi 
of omgeving. Met elektra en mogelijk 
roldeuren
Tel: 06-26354171
--------------------------------------
Te huur weiland in Nijnsel met afraste-
ring en 2 paardenstallen.
Info: 06-12540567
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Te koop
4 stuks winterbanden met velgen
185/60R14
1 jaar gebruikt
0413-474312
--------------------------------------

Bescherm nu de lak 
van uw auto!  

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

5492 NL Sint-Oedenrode 
0413-476198/ 06-20308105

(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Te Huur:
Bedrijfshal 400 m2.
Opslag of lichte industrie, geen plant-
jes. Beganegrond: 360 m2 bedrijfs-
ruimte, 40 m2 kantoor en toilet.
Voorzien van heaters en automatische 
deur. 1e verdieping: 140 m2 opslag-
ruimte. Op een kavel van 750 m2.
Huurprijs € 1500,- per maand.
Evt ook gedeelte te huur.
Tel: 0413-476336
--------------------------------------
Thuja Brabant (buxus) te koop. Hoog-
te: 1.70 – 1.85. Lieshoutseweg 60.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop:
Grote 2 onder 1 kap woning.
Dahliastraat 39 op een perceel van 241 
m2. Dakkapel over de gehele breedte, 
garage voor 2 auto’s, groen uitzicht.
Vaste prijs voor snelle beslisser 
€ 250,000 kk
Aanvaarding per direct.
Tel:0413-476336/06-55187596
--------------------------------------
Te koop;
Set van 5 winterbanden, 
nieuw, 5 gats incl. 
aluminium velgen €700,- 
tel. 06-20113927
--------------------------------------

Sinterklaas

Sint en 2 pieten op bezoek?
Voor meer info:

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

06-23000284
--------------------------------------
Zoekt u 2 leuke, spontane pieten?
Die uw sinterklaas extra speciaal ko-
men maken? Wij kunnen voor een 
leuke avond/middag zorgen!
Bel: 0413-477951
--------------------------------------
2 ervaren en enthousiaste Pieten op 
bezoek? Dat kan! Bel 06-11088011 
(na 17.00 uur a.u.b.)
--------------------------------------

Aangeboden

Winterklaar maken of aanleggen van 
uw tuin. Rob Dortmans 06-22861886
info@robdortmans.nl
--------------------------------------

   

Wie is de dame op deze foto? Het is een kraamverzorgster en de foto 
is genomen in 1963.

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen bij ons; Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 
De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein

Boekpresentatie Vlinders in 
Het Groene Woud
Tijdens de Meierij 
Themadag op don-
derdag 29 november 
werd het eerste exem-
plaar van het unieke 
boek Vlinders in Het 
Groene Woud door de 
Stichting Natuurpro-
jecten Schijndel offi-
cieel aangeboden aan 
burgemeester Eugster 
van Schijndel. 

‘Vlinders in Het 
Groene Woud’ is een 
uitgave van de Stich-
ting Natuurprojecten 
Schijndel. Zij wil met dit boek en 
de voorgestelde natuurmaatregelen 
een bijdrage leveren aan het in stand 
houden van de bijzondere vlinder-
populatie in Het Groene Woud. 

Inhoud boek
Wat hebben Atalanta, Zwartspriet-
dikkopje, Kleine ijsvogelvlinder, Gei-
sha, Eikenpage en Bont zandoogje 
met elkaar te maken, behalve hun 
welluidende naam?
Het zijn allemaal prachtige vlinders 
die kleur geven aan Het Groene 
Woud, een van de mooiste en 
meest gevarieerde natuurgebieden 
in Brabant.
Het boek Vlinders in Het Groene 
Woud presenteert een poëtisch en 
indringend beeld van de rijkdom 
aan vlinders in deze groene oase. 
Met dank aan Joep Steur die al vele 
jaren veldwerk verricht om de vlin-
derpopulatie in Het Groene Woud in 
kaart te brengen. Zijn bevindingen 
en ervaringen vormen de grondslag 
van dit boek, dat unieke informatie 
bevat over de vele vlinders in Het 
Groene Woud. Inmiddels heeft hij 
bijna 900 soorten vlinders in kaart 
gebracht, verspreid over de natuur-
gebieden Kampina, Geelders, Mor-
telen/Scheeken, Wijboschbroek, 
Prekers, Houterd/Liekendonk, 
Smaldonk, Kraaienspot, Elderbroek 
en Dommelbeemden.
In 10 boeiende reisverhalen worden 
de dag-, nacht- en microvlinders 
beschreven, de biotopen waar deze 
vlinders voorkomen en de unieke 
kenmerken waarover ze beschik-

ken. Elk reisverhaal 
beschrijft een gebied 
van Het Groene Woud 
en bevat een kaart en 
foto’s van karakteris-
tieke vlinders die er 
voorkomen.
Verder worden in een 
aantal korte, levendig 
geschreven schetsjes 
bijzondere vlinders 
geportretteerd, die 
kenmerkend zijn voor 
elk gebied.
Tot slot bevat het boek 
een overzicht van alle 
waargenomen vlin-

ders in Het Groene Woud.

Auteurs
De reisverhalen zijn geschreven 
door journalist Hans Horsten en 
vlinderdeskundige Joep Steur. De 
natuurorganisaties Staatsbosbeheer, 
Brabants Landschap en Natuurmo-
numenten, alsook de Vlinderstich-
ting hebben hun steentje bijge-
dragen aan het realiseren van dit 
unieke boek.
Leader van de Provincie Noord-Bra-
bant, Stichting Streekrekening Het 
Groene Woud, Prins Bernard Cul-
tuurfonds, Gemeente Schijndel en 
Natuur- en Milieucentrum Schijndel 
hebben het project gefinancierd.

Bestellen
Vlinders in Het Groene Woud is ge-
registreerd onder ISBN/EAN 978-
90-9027074-6. Voor meer informa-
tie, zie de website van Natuur- en 
Milieucentrum Schijndel: 
www.nmcschijndel.nl 

Massage. 
Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Zoekt u huishoudelijke hulp? Slechts 
€ 12,95 per uur, zie 
www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex 
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Massage: een moment van ontspan-
ning, rust en aandacht voor jezelf.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u 
als alleenstaande of oudere niet aan 
toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of e-mail 
info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Geen zin of tijd om zelf uw was te strijken?
Kijk op www.strijkservice-ironlady.nl
of bel 06-43554823
--------------------------------------
Heeft uw kind hulp nodig bij het huis-
werk? Huiswerkbegeleiding door en-
thousiaste leerkracht/gediplomeerd 
Remedial Teacher. Bel voor meer infor-
matie: 06 41892066.
--------------------------------------
ik zoek een poets of oppasadresje
vraag € 8,50 per uur
voor meer info bel:0413-820246
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden; zondagmiddag in de Hei-
straat; nintendo ds in een stevige roze 
etui, beplakt met roodkapje bescherm-
stickers. Astrid van Uden
Heistraat 12
--------------------------------------

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Rikken en jokeren bij De Dorpsherberg 
te Olland: zondag 2 december en zon-
dag 16 december. (wildrikken) 
Vanaf 20.15 uur
--------------------------------------
Zondag 2 dec. Sinterklaasconcert.
H.Z.Z. aanvang 15:00 uur.
Cafe ‘t Kofferen
--------------------------------------
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The Voice of Papgat. 8 december. 
De Vriendschap
--------------------------------------
25 nov. Vlooienmarkt
Sporthal Bisschop Bekkers
Avignonlaan 1 Eindhoven.
80 kramen bomvol!
9-16 uur. 06-20299824.
--------------------------------------

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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De Gouden Leeuw nieuwe stijl met knipoog naar vroeger

De komende maanden wordt er 
keihard gewerkt aan de inrichting 
van De Gouden Leeuw. Gisteren is 
een begin gemaakt aan het project. 
Volgens de kersverse uitbater is het 
de bedoeling dat het Grand Café 
een week voor carnaval haar deu-
ren opent. De Gouden Leeuw krijgt 
een compleet nieuwe stijl met een 
speelse knipoog naar vroeger.

Aangezien carnaval komend jaar 
vroeg valt, zal de opening al plaats-
vinden in de derde week van janu-
ari. “Maar dan mag er niets tegen-
zitten”, waarschuwt uitbater Rob 
de Vries. “Vorige week hebben de 
betrokken partijen bij elkaar geze-
ten om de planning te maken. Als 
we een week voor carnaval openen, 
wil ik dat alleen doen als het hele-
maal af is, zoals De Gouden Leeuw 

moet zijn. Dan krijgen de mensen 
geen verkeerde indruk.” Het zou 
dus zomaar kunnen zijn dat Rooi-
enaren hun carnaval gaan vieren 
in De Gouden Leeuw. Dat kan wel 
eens wat flashbacks veroorzaken. 
De ontwerpen zijn klaar en Rob 
weet al precies hoe het geheel er 
uit komt te zien. Rob: “Rechts in 
het midden tegen de wand komt 
een grote bar. Rechtsachter in de 
hoek wordt een open keuken ge-
realiseerd en linksachter komt de 
grote zaal. Een glazen wand zal 
de zaal afscheiden van het café/
restaurant. We zullen veel hout 
gebruiken en zeer waarschijnlijk 
komt er een mobiele glashaard 
voor de sfeer. In het café/restau-
rant komen zowel lage als hoge 
meubels te staan. Links voor komt 
een verhoging.” 

Volgens de nieuwe uitbater wordt 
De Gouden Leeuw anders dan 
voorheen. “We leven in een com-
pleet nieuwe tijd, met nieuwe 
mensen. Daarom zal het een an-
dere sfeer uitademen dan toen. 
Maar natuurlijk denken we wel 
aan het verleden. Ik ben dan ook 
op zoek naar mooie foto’s van 
De Gouden Leeuw van vroeger. 
Die wil ik graag ophangen in het 
Grand Café. Dus als mensen me 
daar aan kunnen helpen…?” In 
de nieuwe Gouden Leeuw is geen 
plaats voor een biljart. Het wordt 
een plek waar mensen gezellig 
kunnen kletsen onder het genot 
van een hapje en een drankje. De 
bier-, wijn- en koffiekaart zal veel 
exclusieve producten bevatten die 
nergens anders in Sint-Oedenrode 
te verkrijgen zijn. En wat betreft de 
muziek? De Gouden Leeuw wordt 
’s avonds en in het weekend niet 
ineens omgebouwd tot kroeg. De 
muziek blijft op een dusdanig ni-
veau dat mensen echt bij kunnen 
buurten. 

Voor nu is er flink wat werk aan 
de winkel. Rob springt van hot 
naar haar en werkt lange dagen 
om het geheel op tijd af te krij-
gen. Dan is het tijd voor een nieuw 
tijdperk. Een nieuw era Gouden 
Leeuw, voor Rooienaren en an-
dere levensgenieters van buiten de 
dorpsgrenzen.

Restaurant Oud Nijnsel gaat weer open

Op dit moment is Boy Verhoe-
ven samen met Nick van de Pol 
kapitein op het schip dat Oud 
Nijnsel heet. Per 31 december 
stopt Boy ermee en geeft hij het 
roer over aan Koen van Roos-
malen. Daarmee vaart er nieuw 
elan het café binnen. Samen met 
Nick heeft hij al een plan de cam-
pagne gemaakt. Er gaat weer van 
alles gebeuren. Het belangrijk-
ste nieuws: het restaurant wordt 

weer nieuw leven in geblazen.

In de zaal naast het café zat vroe-
ger al eens een friettent en later 
een restaurant. De laatste jaren 
wordt de ruimte vooral gebruikt 
voor feesten en partijen. Dat kan 
straks ook nog steeds, maar na de 
carnaval komt er een restaurant 
dat altijd op zondag en voor groe-
pen eventueel op afspraak ge-
opend zal zijn. De doelgroep die 

Nick en Koen aan willen spreken 
is mensen die voor een gunstige 
prijs een lekkere hap willen eten. 
En daarnaast ook nog een lekker 
drankje kunnen nuttigen in het 
naast liggende café. Het wordt 
ook mogelijk om afhaalmenu’s te 
bestellen. Vanaf de komende zo-
mer willen de horecaondernemers 
ook barbecues en catering gaan 
verzorgen. Op locatie, maar na-
tuurlijk vooral op het grote terras 

‘Walking dinner’ in Café den Toel
De decembermaand staat voor 
de deur. Het is zo weer kerst. Tijd 
om gezellig bij elkaar te komen. 
Ook bij veel bedrijven wordt daar 
extra bij stilgestaan. Wie het hele 
jaar samen werkt, kan samen ook 
weleens wat ontspanning gebrui-
ken. Bij Café den Toel staan de 
deuren altijd open; voor iedereen.

Op vrijdag 21 december heeft 
het Café een speciale avond in 
petto. Het ‘walking dinner’; voor 
wie houdt van een avondvullend 
programma, waarbij de innerlijke 

mens niet wordt vergeten. Het 
Café heet haar dinergasten wel-
kom met een feestelijk drankje. 
Diverse exclusieve hapjes zullen 
in de loop van de avond daarop 
volgen. 

Heb je een bedrijf en wil je je per-
soneel een gezellig uitje bieden, 
ben je kleine zelfstandige of  wil je 
jezelf als particulier onder de on-
dernemers mengen? Meld je dan 
aan voor het ‘walking dinner’ en 
kom naar Café den Toel. 

Exclusief             dealer!

Specialisatie MTB eBikes!

De Stad 9 5688 NX Oirschot
0499 - 578015 - 06 22406153 - www.bmsbikes.nl

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

25 jaar lid van Deo Favente 

Zondag zijn twee leden  van het 
dameskoor Deo Favente, Drieka 
Franken en Mariet de Rijk, tij-
dens de eucharistieviering in Nijn-
sel door pastoor Deli gehuldigd in 

verband met hun 25 jarig lidmaat-
schap bij het dameskoor. Op bij-
gaande foto links Drieka Franken 
en rechts Mariet de Rijk.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

voor het restaurant en het café.
De komende maanden vindt de 
wedstrijd ‘Kroegkoning van de 
nacht’ plaats. Verschillende vrien-
dengroepen krijgen de kans om 
de kroeg voor één avond draai-
ende te houden en een zo hoog 
mogelijke omzet te genereren. Er 
zullen vijf verschillende thema’s 
voorbij komen. De winnaar krijgt 
maar liefst 750 euro. Op 24 no-
vember is de eerste editie, in Hol-
lywood-stijl. Op 27 april wordt 
tijdens een speciale feestavond de 
winnaar bekend gemaakt.

Koen van Roosmalen (l) en Nick van de Pol

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Magazijn Verkoop
Korting tot 70%

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

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

Eerschotse straat 72F
Achter BP tankstation

Prior van Milstraat 2  
Uden  0413-262539
www.hoekno2.nl

open zondag
25 november

Albert Heijn restaurantactie

Brasserie De Beleving

Brasserie de Beleving aan de Her-
tog Hendrikstraat is inmiddels 
een gevestigde naam in de regio 
als het gaat om heerlijk dineren en 
lunchen. Ralf en Noortje zorgen er 
samen met een jong en enthou-
siast team voor dat hun klanten 
niets tekortkomen. Een gevari-
eerde kaart met verrassende pro-
ducten die regelmatig wordt ver-
andert. Dat houdt het spannend 
en gevarieerd. De Beleving zorgt 
voor een middag of avond ultiem 
culinair genieten. 

Kwaliteit heeft topprioriteit bij het 
Rooise restaurant. Ze werken er 
dan ook met de beste producten. 

Daar horen op zeker streekpro-
ducten bij. Heerlijke asperges en 
aardbeien van het Brabantse land. 
De meest verse groente en fruit 
van Ad de Bever, een tongstrelend 
wijntje van de Rooise wijnprodu-
cent van Boxmeer of een heerlijke  
likeur. Fijnproevers spinnen garen 
bij deze perfecte samenwerking. 
Zij krijgen immers de beste produc-
ten op hun bord gepresenteerd. 
Gasten weten steeds meer wat wel 
en niet goed is. Het personeel van 
Brasserie de Beleving luistert dan 
ook goed naar ze, want ze staan 
open voor tips. Daarnaast is de 
bediening optimaal klantgericht. 
Meedenkend en informerend waar 
nodig. Behalve een ruim restaurant 
beschikt de Beleving ook over een 
vergaderruimte annex private di-
ning. Daardoor kan een selecte 
groep mensen genieten van een 
exclusieve privé avond. Dezelfde 
ruimte is ideaal voor een presenta-
tie of vergadering. 

Brasserie de Beleving, 
Hertog Hendrikstraat 6, 
5492 BB, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-474392, 
www.brasseriedebeleving.nl

Speelgoed inzameling door 
Familie van Acht
5 December komt steeds dichterbij. We maken ons allemaal op voor 
een leuke tijd, maar niet iedereen heeft het zo breed. De boerderij van 
Peter en Lizzy van Acht doneert twee keer per maand eieren aan de 
voedselbanken in Best, Boxtel en Geldrop.

Met 5 december voor de deur willen Peter en Lizzy gebruikt speelgoed 
inzamelen die ze mee kunnen geven voor de kinderen van de gezinnen 
die komen bij de voedselbank. 
Het speelgoed kan tot woensdag 28 november worden ingeleverd. 
Ook snoepgoed is van harte welkom. 

Alvast bedankt namens Peter en Lizzy van Acht, 
Sonse Heideweg 9, 5492 TE, Sint-Oedenrode

Bomen weg bij De Kolk

In de vroege ochtend begon het personeel van Gebr. Peters uit Sint-Oedenrode met het 
rooien van twee gigantische beuken bij De Kolk. Aangezien de bomen ziek waren, was 
het puur noodzakelijk om de bomen daar weg te halen. De hele dag waren de mannen 
met grof geschut in de weer om de klus tot een goed einde te brengen. Dat lukte uiteindelijk prima.

Sieradenparty bij Wereldwinkel
De Wereldwinkel, gevestigd in het 
veelbesproken Martinushuis, gaat 
een onzekere toekomst tegemoet. 
Zoals iedereen weet, wachten de 
betrokkenen op een belangrijke be-
slissing van de gemeenteraad. Toch 
wilden de medewerkers van de We-
reldwinkel daar afgelopen zaterdag 
even niet aan denken tijdens de Sie-
radenparty.

Evenals vorig jaar koos de Wereldwin-
kel rond deze periode een dag uit om 
te laten zien wat voor mooie sieraden 
het in het assortiment heeft. De hele 
zaterdag was iedereen welkom om 
wat moois uit te kiezen. Natuurlijk 
was ook het overige assortiment te 
zien en te beleven. De enthousiaste 
dames van de Wereldwinkel hielpen 
iedereen met een brede glimlach. 
Omdat de winkels ook zondag open 
waren, besloot de Wereldwinkel om ook dan de deuren te zetten. Het was een druk en geslaagd weekend.
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Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in een jong en 

enthousiast team en de mogelijkheid om jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar de zin te maken 
en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 5491 TB 
Sint-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

UIT ETEN MET 
ALBERT HEIJN

Voor elke €10,- aan boodschappen bij AH Koopman
 ontvangt U tussen 19 november en 30 december een restaurantzegel. 

Plak ze op de spaarkaart, een volle kaart geeft recht op korting bij 
onderstaande restaurants:

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in 
de maanden januari en februari

AH St. Oedenrode Markt 18, 5492 AB  Sint-Oedenrode
tel: 0413-472208 www.ah-sint-oedenrode.nl
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GRATIS BRANDSTOF

  Laat uw verzekerde autoschade
      repareren bij 
          Autoschade Lambert
              Sint-Oedenrode
                en wij TANKEN uw auto
                    GRATIS voor u vol.
                        Actie loopt tot                        Actie loopt tot
                           1-1-2013.

Voor meer informatie kijk op

                                                   www.autoschadelambert.nl

Autoschade Lambert B.V., Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein De Kampen,
5491 DB, Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-490161, sintoedenrode@autoschadelambert.nl

  Autoschade
                                hoeft niet altijd

                                 vervelend te zijn! 

Naam: Reina Janssen  
Leeftijd: 18 jaar

Welke studie volg je?
“Ik ben dit jaar begonnen met de 
opleiding tot Leraar Nederlandse 
Gebarentaal.  Een opleiding waar 
veel mensen weinig over weten. 
Er zijn in Nederland dove mensen die door middel van gebarentaal 
kunnen communiceren met anderen. Dit moeten we vooral behou-
den en doorgeven.”

Waar volg je de studie?
“Ik volg de studie aan de Hogeschool Utrecht, de HU. Dit is ook 
de enige locatie in Nederland waar je de tolk en leraar variant kunt 
studeren.” 

Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het leukste van de studie is dat je niet alleen uit boeken leert. Je 
leert het door middel van doen. Ik ben al naar verschillende activi-
teiten geweest waar je in contact komt met dove mensen. Vanuit de 
praktijk leer je veel over het leven als slechthorende en dove men-
sen. De problemen die ze ondervinden, maar ook de saamhorigheid 
binnen de gemeenschap van de doven. Zo ben ik naar Sencity ge-
weest, een feest voor doven. Een feest waar al je zintuigen worden 
geprikkeld. Vooral de gezelligheid onder de doven springt eruit. Wat 
ik minder  vind aan de studie is de hoeveelheid stof. Je moet alles 
goed bijhouden. Daarbij is het plannen soms lastig. Ik moet voor 
school ook allerlei activiteiten ondernemen. Dit kost ook veel tijd.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik weet nog niet wat ik na mijn studie wil gaan doen. Ik hoop dat 
ik deze studie kan afronden. Als het kan meteen aan het werk in 
het vak wat ik nu leer. En anders wil ik door gaan studeren om mij 
te specialiseren in het vak.” 

Aan wie geef je het stokje door?  
“Marloes van de Laar.”

‘The Old Pipe’ beste whiskyshop van Nederland

Whiskyshop ‘The Old Pipe’ is be-
noemd tot de beste whiskyshop 
van Nederland. Vorige week ont-
vingen Johan en Ilse van Boxmeer 
de prestigieuze prijs in Den Haag. 

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
door de SSMWS (Scotch Single 
Malt Whisky Society. Dit is een 
internationale organisatie die zich 
inzet voor Schotse Single Malt 
Whisky op alle denkbare vlakken. 
Deze prijs is niet zomaar nattevin-
gerwerk maar er wordt een jaar 
lang door diverse mensen uit de 
whiskywereld hard gewerkt om te 
kijken wie hier voor in aanmerking 

komt. De volgende criteria wegen 
het zwaarst: Inzet voor de Schotse 
Single Malt Whisky, advies rich-
ting klanten, assortimentsopbouw, 
organiseren van speciale whisky-
proeverijen, aanwezigheid van de 
juiste whiskyglazen en informatie/
posters/boeken/folders van de 
Schotse Whisky gebieden, distil-
leerderijen, historie enz.
Johan en Ilse waren niet op de 
hoogte van het feit dat hun win-
kel genomineerd was. Ook wisten 
ze niet dat ze een aantal keer zijn 
bezocht door Mistery Guests. Ook 
alle importeurs en leveranciers 
van Schotse Single Malt Whisky 

in Nederland zijn benaderd door 
de SSMWS om hun mening te 
geven over de genomineerden. 
Dit alles viel zeer positief uit voor 
Whisky&Portshop The Old Pipe 
met als resultaat dat ze winnaar 
zijn geworden van de Award Bes-
te Whiskyslijterij van Nederland 
2012.
Johan van Boxmeer: “Wij zijn su-
pertrots op deze Award en zien het 
als een kroon op ons werk! Het is 
ook een absolute stimulans om ons 
werk op deze wijze voort te zet-
ten.” U kunt The Old Pipe volgen 
via: www.facebook.com/dranken-
handelvanboxmeer

Johan en Ilse van Boxmeer (r) kregen afgelopen 
week de mooie prijs uitgereikt.
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WIJ GAAN
VERBOUWEN
op de gehele collectie

St. Oedenrode,
Heuvel 7

Alleen geldig in

sluiting zaterdag 1 december 16.00 u.

20%
kortingkorting
20%

Verdeeldheid en twijfels over verkoop 
gemeentegebouwen

De strijd om de verkoop van de ge-
meentelijke gebouwen is nog niet 
beslecht. De verdeeldheid over de 
collegevoorstellen was donderdag-
avond in de voorbereidingscom-
missie zo groot, dat daar in het 
uiterste geval wel eens een stokje 
voor gestoken zou kunnen worden. 

Niet minder dan zeven insprekers, 
waarvan zes over het accommoda-
tiebeleid, zetten donderdag de toon 
voor een lange discussie. Niet alleen 
de werkgroep Behoud Martinushuis 
kwam goed beslagen ten ijs. Er wa-
ren meer sterke pleidooien. Zoals 
dat van Gerdien van den Brand. Ze 
schetste de eeuwenoude geschie-
denis van de Sint Paulusgasthuisjes. 
“Wat stelt deze crisis voor ten op-
zichte van alle oorlogen, misoog-
sten en rampspoed die onze inwo-
ners de afgelopen eeuwen hebben 
doorstaan?” vroeg ze retorisch. 
“En noem de Sint Paulusgasthuis-
jes alstublieft geen vastgoed. Het 
is erfgoed!” Een daverend applaus 
viel haar ten deel – van de publieke 
tribune. Inspreker Mia van Boxtel 
hekelde vervolgens het energiebe-
leid van de gemeente bij haar ge-
bouwen, waar volgens haar zoveel 
te besparen valt dat de verkoop 
helemaal niet nodig is. Evenals de 

Werkgroep Martinushuis stoorde zij 
zich aan het feit dat de gemeente 
weigert om de feitelijke kosten in-
zichtelijk te maken. 
Dekkers deed nog een poging om 
daarvoor begrip te kweken: “Er 
is niets zo mooi als het de men-
sen naar de zin maken. Dit is géén 
gemakkelijke weg en ik verwacht 
geen applaus. Misschien hebben 
we te weinig gegevens verstrekt ja. 
Maar ook al spreek je een embargo 
af, voordat je het weet liggen die 
gegevens, onbedoeld en onbewust, 
op straat.” Zijn opmerking dat in 
ieder geval de voorgevel van het 
Martinushuis als monument ge-
spaard blijft, leverde hem inderdaad 
geen applaus op, maar boe-geroep.
Bij de vraag of het voorstel zo naar 
de gemeenteraad kon, vroeg coa-
litiepartij CDA om een schorsing. 
Hun eerder uitgesproken twijfels 
bij de verkoop van het Martinus-
huis waren niet weggenomen en 
een voorzichtige adhesiebetuiging 
van CDA-er Rien Verhagen rich-
ting BVT, de felste tegenstander, 
voorspelt niet veel goeds voor het 
collegevoorstel. BVT wees onder 
meer op de 90.000 bezoekers per 
jaar waardoor het Martinushuis 
in de huidige vorm met recht een 
publiekstrekker mag worden ge-

noemd, en het ontbreken van een 
alternatief daarvoor en deed zelf 
een alternatief voorstel.

Bij de aanstaande raadsvergadering 
worden de scenario’s voor de ge-
meentelijke gebouwen door de raad 
vastgesteld. Het CDA lijkt echter in-
tern verdeeld. De doorslaggevende 
stem zou van hun kunnen komen. 
Maar óók van EKB, in de persoon 
van Etiënne Kensdell. Want hij was 
de grote afwezige in de commissie. 

Meierij Accountancy tweede in 
top-10 accountantskantoren
Door het bedrijf “ik hou van Den 
Bosch” www.ihvdenbosch.nl/be-
drijven/accountants/ is een on-
derzoek gedaan naar de meest po-
pulaire accountants in Den Bosch. 
Dit is bepaald aan de hand van 
het social media effect van deze 
kantoren, zoals meeste Twitter-

volgers, Facebook-fans, Google+ 
en de hoogste Klout-score. Mei-
erij Accountancy, van de Rooise 
ondernemer Judith Brouwers, is 
op de tweede plaats geëindigd in 
de top 10, boven diverse grote ac-
countantskantoren.

Lang & Gelukkig
Op vrijdag 30 november en zon-
dag 2 december speelt de volwas-
senengroep van 't Roois Theater 
in Mariëndael het stuk Lang & 
Gelukkig. Don Duijns schreef de 
tekst en en Pien ten Braak tekent 
opnieuw voor de regie. 

Lang & Gelukkig is een sprookje 
voor volwassenen. Nou ja, niet 
één sprookje maar een heleboel. 
De verhalen zijn zo door elkaar ge-
husseld dat je er niet vreemd van 
op moet kijken als Roodkapje  het 

rechte pad laat voor wat het is of 
als Assepoester zomaar 'nee' zegt.  
Het is een vrolijk stuk geworden 
waarin je als toeschouwer altijd net 
even op het verkeerde been gezet 
wordt. Natuurlijk is er een happy 
end, maar we verklappen alleen 
dat het net niet wordt wat u had 
verwacht. Gewoon komen kijken, 
dus... 
Lang & Gelukkig wordt gespeeld 
in Mariëndael op 30 november 
en 2 december, beide dagen om 
20.00 uur. De toegang is € 8,50.

Mieke van Schijndel overhandigde namens de Werkgroep 
behoud Martinushuis een boek met 2500 handtekeningen 
aan raadslid Frans van den Boomen (BVT)

Mantelzorger ontmoet mantelzorger
Op donderdag 29 november a.s. 
vindt er een ontmoetingsbijeen-
komst plaats voor alle mantelzorgers 
in Sint-Oedenrode. Zij krijgen een 
programma aangeboden georgani-
seerd door Welzijnsorganisatie Sa-
lus.

Mindfulness
Mevr. Maria Naus, preventiewerker 
van de GGZ, zal de mantelzorgers 
uitleg geven over dit thema en oe-
feningen met hen doen. Mindful-
ness heet ook wel aandachtstraining: 
met aandacht in het hier en nu zijn, 
niet teveel in het verleden of de toe-
komst. Het helpt u om beter om te 

gaan met moeilijke situaties in het le-
ven. Het kan rust geven en klachten 
van stress, somberheid en angst ver-
minderen. De oefeningen helpen om 
afstand te nemen van de dagelijkse 
hectiek/problematiek zonder het 
weg te duwen. De middag wordt ge-
houden van 14:00 – 15:30 uur in zaal 
De Reusel in zorgcentrum Odendael.

Voor vragen en aanmelding, graag 
voor 27 november, kunt u op werk-
dagen contact opnemen met: Welzijn 
Salus, Janny Forsten, 
telefoon 0413 – 476149, 
e-mail j.forsten@welzijnsalus.nl. 
Graag tot dan!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Standplaatsen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 29 november 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de volgen-
de onderwerpen voor:
-  vaststelling strategische uitgangspun-

ten en scenario’s gemeentelijk accom-
modatiebeleid

- voorstel inzake plan Markt/Kapittelhof

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht 
over genoemde agendapunten mogelijk. 

Iedereen die gebruik wil maken van het 
spreekrecht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering te mel-
den bij de griffier (tel. 0413-481911) of 
per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
-  12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien 

via www.sint-oedenrode.nl. 

Dienstverlening op afspraak vanaf 01-01-2013

Vanuit de gemeente is er veel aandacht 
voor het verbeteren van de dienstver-
lening aan de klanten. We gaan ervan 
uit dat we meer en beter klanten kun-
nen helpen als we dit op afspraak doen. 
In veel omliggende gemeenten wordt 
al gewerkt op afspraak. Ook in de ge-
meente Sint-Oedenrode gaan we vanaf 
01-01-2013 ook uitsluitend op afspraak 
werken.
 
Waarom werken op afspraak?
Het werken op afspraak levert belang-
rijke voordelen op voor u als klant:

Hogere klanttevredenheid
-  u bent direct aan de beurt op het afge-

sproken tijdstip;
-  wanneer u een afspraak maakt, wordt u 

erop gewezen wat u moet meenemen 
naar de afspraak en kunt u zien hoe 
lang het bezoek duurt;

-  u kunt voor meerdere producten één 
afspraak maken;

-  de medewerker kan zich alvast voorbe-
reiden op de vraag of het dossier. De 

medewerker heeft de benodigde gege-
vens bij de hand en evt. documenten al 
klaar liggen. 

Efficiënter werken in de organisatie
Medewerkers kunnen zich voorbereiden 
op het bezoek van de klant. Zo kunnen 
de medewerkers van de gemeente Sint-
Oedenrode efficiënter werken en de 
klant optimaal van dienst zijn. 

Vrije inloop niet meer mogelijk
Vrije inloop is vanaf 01-01-2013 niet 
meer mogelijk. Mocht u zonder af-
spraak binnenlopen, dan proberen we 
dit samen met u op een zo goed mo-
gelijke manier op te lossen. Bijkomend 
voordeel: Wachtrijen zijn er vanaf 01-
01-2013 niet meer. Ook niet tijdens de 
avond- openstelling.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Een afspraak is makkelijk te maken via: 
- internet;
- telefonisch;
-  of ter plekke aan de receptie en ove-

rige balies in het gemeentehuis.  

Kwaliteit dienstverlening
Met ‘Dienstverlening op afspraak’ wil-
len we de kwaliteit van dienstverlening 
verbeteren.

De Rooi(s)e draad versterkt
De herijking van onze strategische visie is opgenomen in “De 
Rooi(s)e draad versterkt”. Met deze titel geven we aan dat het 
beleid wat nog van toepassing is, in de oorspronkelijke visie 
is aangevuld  met belangrijke nieuwe inzichten. 

U vindt de herijkte visie op de startpagina van de website van 
de gemeente Sint-Oedenrode. 

De Rooi(s)e draad 

versterkt

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen  Omschrijving
Damianenweg 5 5491 TJ 06-11-2012 Milieuneutraal wijzigen bedrijf
Zwembadweg 
tussen 17-67 ---- 07-11-2012 Kappen 12 bomen
Ollandseweg 62 5491 GS 12-11-2012 Verbouwen woonhuis
Het Binnenveld 14 5491 ZD 08-11-2012 Uitbreiden woonhuis
Hazenputten 10 5491 RW 06-11-2012 Vestigen bed and breakfast
Bunderdreef ongen. ---- 18-10-2012 Kappen 45 populieren
Schermerhorn-
straat 12/14 5491CJ 12-11-2012 Bouwen dubbel woonhuis
Lijsterbesstraat ongen. ---- 07-11-2012 Kappen 1 boom
Dommelpark ---- 07-11-2012 Kappen 10 bomen
Kinderbos ongen. ---- 07-11-2012 Kappen 3 bomen
Schietbergweg ongen. ---- 09-11-2012 Kappen 1 populier
Eversestraat 11 5491 SR 06-11-2012 Bouwen weegbruggen
Zwembadweg 
(Park Kienehoef) ------ 16-11-2012 Kappen 6 eiken, 1 berk en 1 esdoorn
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd tot: 
Industrieweg 5 5492 NG 11-1-2013 Bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Jenne Akkers 2 5491 VA 19-11-2012 Uitbreiding woonhuis
Airborneweg 10 5492 NB 19-11-2012 Verplaatsen inrit
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
Ollandseweg 172/172 a 5491 XC 13-11-2012 Gewijzigd uitvoeren woningsplitsing
Hierop is procedure 3 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Damianenweg 26 5491 TJ Intrekken vergunning, activiteit milieu
Veerse Heide 9 5491 TB Intrekken vergunning, activiteiten bouwen en milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 22 
november 2012 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Lieshoutseweg 80 5491 RR Plaatsen van mobiele puinbreker ingevolge Besluit  
   mobiel breken bouw- en sloopafval.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Ontwerpbesluit exploitatievergunning 
Adres  Postcode Omschrijving
Heuvel 4  5492 AD Aanvraag exploitatievergunning horeca-inrichting
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen 
kan tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. De 
zienswijze kunt u richten aan: De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oeden-
rode. De stukken liggen met ingang van donderdag 22 november 2012 ter inzage.

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

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan J.J.A. Hellings voor het innemen 

van een standplaats op dinsdag van 1 
januari tot en met 30 juni 2013 op het 
parkeerterrein voor gemeenschaps-
huis de Holm te Olland voor het verko-
pen van vlees, vleeswaren en kaas.

-  Aan V.O.F. van Houtum voor het inne-
men van een standplaats op dinsdag 
van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 
2013 op het parkeerterrein voor ge-
meenschapshuis de Holm te Olland 

voor het verkopen van brood, koek en  
gebak.

-  Aan R. Smits voor het innemen van een 
standplaats op maandag van 1 januari 
2013 tot en met 30 juni 2013 op  de 
Markt te Sint-Oedenrode voor het ver-
kopen van groenten en fruit.

-  Aan Vishandel A. Koelewijn de Graaf 
voor het innemen van een standplaats 
op dinsdag van 1 januari 2013 tot en 
met 30 juni 2013 in de Pieter Christi-
aanstraat (winkelcentrum Kienehoef) 
te Sint-Oedenrode voor het  verkopen 
van vis en visproducten.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Autosleutels Opel Astra
- Heren bril op sterkte 

Verloren voorwerpen
- Roze nintendo
- Zwarte fietstas met inhoud
- Sleutels in zwart leren etui
-  Donkerbruine damesportemonnee 

met inhoud
-  Zwart tasje met dartpijlen en Samsung 

Galaxy mobiel

Meldingen

Uitnodiging informatieavond Vlagheide 
Op 26 november 2012 vindt er om 
20.00 uur in Eerde (De Brink, Antonius-
plein 7) een informatieavond over het 
project Vlagheide plaats. Dit is de laat-
ste informatieavond die georganiseerd 
wordt door de projectorganisatie Vlag-
heide. Passend in deze tijd, doet de pro-
jectorganisatie Vlagheide per 1 januari 
2013 een stapje terug. De ondernemers 
nemen in de vorm van de kersverse ‘Ver-
eniging Vlagheide’ de sleutel over.  
Programma
Tijdens de informatieavond kijken we 
terug op de afgelopen vijf jaar. Daar-
naast gaan we in op de vraag wat het 
betekent als ondernemers en bewoners 
het stokje van de deelnemende ge-

meenten overnemen. In Oisterwijk heb-
ben ze hier ervaring mee. Carel Brands 
van de stichting Oisterwijk 800 praat je 
hierover graag bij. Ondernemers en be-
woners hebben daar zelf de organisatie 
van het 800-jarig bestaan van de ‘stad’ 
Oisterwijk gevierd en met succes! Zo zijn 
er meer dan honderd activiteiten geor-
ganiseerd waarvan een groot gedeelte 
jaarlijks terugkomt. Natuurlijk is er 
volop ruimte voor vragen en discussie. 
Tot slot vindt er een sleuteloverdracht 
plaats van de projectorganisatie naar 
‘Vereniging Vlagheide’. 
 
Projectgroep Vlagheide 
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Boxtelnaar aangehouden in on-
derzoek naar dode in uitgebran-
de auto

Zaterdagochtend 30 januari 
2010 werd op een zandpad in 
Olland een uitgebrande auto met 
daarin een stoffelijk overschot 
van een destijds 52-jarige inwo-
ner van Hellevoetsluis gevonden. 
De man kwam vermoedelijk door 
een misdrijf om het leven. Al vrij 
snel in het onderzoek bleek dat 
het slachtoffer zich bezig hield 
met hennepteelt. In zijn woning 
in Hellevoetsluis had hij een hen-
nepkwekerij. De politie gaat er 
van uit dat de dood van de man 
te maken heeft met hennepteelt. 
Vrijdagochtend is in verband met 
deze zaak een 40-jarige inwo-
ner van Boxtel aangehouden. 
De man wordt verdacht van de 
handel in en teelt van hennep. 
De politie onderzoekt verder of 
de aangehouden verdachte hen 
mogelijk verder op het juiste het 
spoor kan zetten naar de oplos-
sing van deze zaak. De identiteit 
van de dader is nog onbekend.

Onderzoek
De auto werd die zaterdagoch-
tend rond 10.00 uur opgemerkt 
door een boswachter op een 
‘werkpad’ van de NS, tussen het 

Hoefje en het zogenaamde Duitse 
spoorlijntje. Na onderzoek bleek 
dat de stoffelijke resten in de auto 
van de 52-jarige Chris Wester uit 
Hellevoetsluis waren, op wiens 
naam de auto ook stond. Uit het 
grootschalig politieonderzoek dat 
in de weken daarna volgde, werd 
niet duidelijk onder welke om-
standigheden het slachtoffer was 
overleden. Medio 2012 kreeg 
de politie meerdere redenen om 
weer opnieuw naar deze zaak te 
gaan kijken.

Media
Al kort na het aantreffen van 
het lichaam besteedden de op-
sporingsprogramma’s Opsporing 
Verzocht en Bureau Brabant aan-
dacht aan de zaak. In oktober 
2012 deden zij dat opnieuw. De 
informatie die het rechercheteam 
na de verschillende uitzendingen 
kreeg, leidde niet tot het bekend 
worden van de identiteit van een 
mogelijke dader.

Beloning
In deze zaak is door de Hoofd-
officier van Justitie in Den Bosch 
een beloning uitgeloofd van 
€ 15.000,- voor de tip, die leidt 
tot de oplossing van deze zaak. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Evenementen

Politieke bijeenkomsten

CDA

Maandag 26 november a.s. zal 
CDA Rooi een politieke bijeen-
komst houden in de Holm in 
Olland. ( Hart van Olland)
Deze avond begint om 20.00 uur

VVD

De VVD raadsleden nodigen 
u van harte uit om samen met 
hen en andere VVD-leden van 
gedachten te wisselen over ac-
tuele politieke onderwerpen die 
behandeld worden in de aanko-
mende raadsvergadering. Het 

Politiek café is voor iedereen toe-
gankelijk en start met een politie-
ke rondvraag. Graag tot ziens op 
dinsdag 27 november om 20.00 
uur in Café ‘t Pumpke.

DGS

Maandag 26 november 2012 om 
20.00 uur is er een achterbanver-
gadering van DGS in het verga-
derzaaltje van 
Brasserie de Beleving aan de Her-
tog Hendrikstraat te Sint-Oeden-
rode. Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Rijt” aan de Koeveringsedijk /
 Damianenweg ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het ontwerpbestemmingsplan 
“Landgoed De Rijt”, NL.IMRO.0846.BP-
2011BUI02LGDRIJT-ow01 met bijbeho-
rende stukken vanaf vrijdag 23 november 
2012 gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage ligt. 

Het ontwerpbestemmingsplan is opge-
steld ten behoeve van de realisering van 
een landgoed op de hoek  Koeveringsedijk 
/ Damianenweg in Sint-Oedenrode. Het 
plan is een van de uitvoeringsprojecten 
uit het Masterplan Vlagheide. 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Land-

goed De Rijt” maakt de realisering mo-
gelijk van een nieuw landgoed van ruim 
10 ha. Binnen het landgoed wordt 7,5 ha 
nieuwe natuur aangelegd en worden 4 wo-
ningen gerealiseerd. Gelijktijdig worden 2 
agrarische bedrijfslocaties beeindigd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bij-
behorende stukken ligt vanaf vrijdag 23 
november 2012 tot en met donderdag 3 
januari 2013 op werkdagen tussen 09.00 
en 12.30 uur ter inzage bij het publieks-
plein van het gemeentehuis, Burgemees-
ter Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook 
raadplegen op de gemeentelijke website 
via de rechtstreekse link: 

www.sint-oedenrode.nl. Tevens is het ont-
werpbestemmingsplan raadpleegbaar op 
de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Tijdens de periode van terinzagelegging is 
het voor iedereen mogelijk om schriftelijk 
een zienswijze in te dienen ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA  Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in te 
dienen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met het team Ruimtelijke 
Ordening, telefoonnummer: 
0413-481911. 

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 13 november tot en 
met 19 november 2012 zijn de volgende 

aanvragen bij de gemeente ingekomen:
-  Van de Stichting ELE Rally voor het 

houden van de ELE Rally op 1 juni 2013 
in de Hoogstraat, Sloef,  Leunestraat, 
Schoorse Hoefstraat, Goeiendonk en 
Vernhout te Sint-Oedenrode.

-  Van mevrouw L. van Roosmalen voor 
het houden van een kofferbakmarkt 
op 10 maart 2013 op de Markt te Sint-
Oedenrode.

Inzameling oud papier

Oproep aan alle burgers!!
Tussen het oud papier zit te veel vervui-
ling. De belangrijkste vervuilers zijn: 
plastic folie, plastic tassen, drankkart
ons,diepvriesverpakkingen vervuilde 
(pizza) dozen, glas, hout, piepschuim. 
Minder vervuiling tussen het oud papier 
is nodig voor meer en beter hergebruik!

Zaterdag 24 november
-  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
tussen 09.00 en 12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; kraakperswagen op de par-
keerplaats tegenover de basisschool 
aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 
12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij cultu-
reelcentrum Mariëndael zaterdag 

   van 9.00 tot 12.00 uur;

Maandag 26 november
W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 
in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 28 november
Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat van 08.00 tot 
13.00 uur;

Permanente inzameling
Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-
tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De “nieuwe” Holm

Er is al heel wat geschreven over 
de opening van de nieuwe Holm. 
Maar nog niets over de twee nissen 
die boven in de voorgevel zijn ge-
maakt. Wat gaat daar nu komen ?

In de rechter nis komt het beeld van 

Ludovicus. Het beeld is in 1909 ter 
gelegenheid van het zilveren jubi-
leum van pastoor Ludovicus van 
Loenhout cadeau gedaan door de 
Ollandse H. Martinusparochie. 
Momenteel wordt het gerestau-
reerd mede dankzij IDOPgelden. 

In de andere nis komt een beeld 
van kunstenares Willie Dona. Zij 
laat leerlingen van basisschool St-
Petrus in kleine groepjes meewer-
ken aan de totstandkoming van 
het kunstwerk. Leerlingen die nog 
te jong zijn om het beeldhouwge-
reedschap te hanteren worden op 
een andere manier bij het project 
betrokken: o.a. door atelierbezoek 
en foto’s en verslagjes maken van 
de voortgang van het beeld. Dit 
beeld kan gerealiseerd worden 
door wederom IDOPgelden.

We zijn erg benieuwd naar het re-
sultaat. U ook ?

Hondentoiletten opgeruimd ? Nog wel een beetje wennen

Om op de kosten van het onderhoud van 
de openbare ruimte te bezuinigen besloot 
de gemeenteraad in het voorjaar onder 
meer om alle hondentoiletten op te rui-
men. In de voorbije maanden is hieraan 
uitvoering gegeven en zijn alle hondentoi-
letten opgeruimd. Deze plaatsen worden 
nog ingezaaid. 

Niet anders dan voorheen blijven de eige-
naren van honden ook nu verantwoordelijk 
voor het uitlaatgedrag van hun huisdie-
ren. Dit betekent dat de eigenaar er altijd 
op bedacht moet zijn dat de hond tijdens 
de uitlaatronde ergens zijn/haar behoefte 

doet. In dat geval is de eigenaar ook ver-
plicht dit direct op te ruimen. Gelukkig is 
een groot deel van de hondenbezitters 
zich hiervan al lang bewust en behoren 
schepje en/of plastic zakje tot de vaste at-
tributen tijdens elke uitlaatronde. Ook de 
plaatselijke dierenspeciaalzaken kunnen u 
hierin nog nader adviseren. 

Voor een aantal hondenbezitters lijkt het 
nog een beetje wennen waar vervolgens 
dat hondenpoepzakje te laten. Op enkele 
voormalige uitlaatplaatsen worden immers 
regelmatig gebruikte hondenpoepzakjes 
aangetroffen. Omdat er van gemeente-

wege geen hondenpoep 
meer wordt geruimd 
dreigt hier ongewenste 
vervuiling. Eigenaren  
van honden worden dan ook vriendelijk 
verzocht deze zakjes thuis in de grijze kliko 
te deponeren.     

Wij vertrouwen er op dat hondeneigena-
ren hun verantwoordelijkheid nemen en 
samen ons dorp schoon houden van hon-
denpoep. Ook de BOA zal hierbij een oogje 
in het zeil houden. Voor meer informatie 
(0413) 481 376.

Expositie van 
Het Ar(T)senaal 
en Dichterbij

Bovengenoemde  expositie in het 
Zaken- en Bestuurscentrum is ver-
lengd tot en met 28 november. De 
combinatie van beelden en schilde-
rijen is zeer de moeite waard. Loop 
gerust eens binnen.
Openingstijden: tijdens kantooruren 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Adres: Zaken- en Bestuurscentrum 
Bastion 1-5, Sint-Oedenrode. 
Voor info: Lia Bekkers: 
L.Bekkers@bekkersadvies.nl
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Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Nostalgie

Karel en Carin Hulsen uit Son zijn 
trouwe bezoekers op Jannesland. Ie-
der voor- en najaar komen ze even op de koffie. Kijken wat we 
veranderd hebben en hoe het met ons gaat. Gewoon keigezel-
lig!! Zelf hebben ze een vakantiehuis in het kleine plaatsje Rag-
valdsnäs aan de kust op nog geen uur rijden van ons vandaan. 
Van vroeger uit is het een school geweest. Nu moet je niet den-
ken aan die grote gebouwen waar ik en zovelen onze schooltijd 
hebben doorgebracht, maar meer het kaliber “kleine huis op 
de prairie”, dus één klaslokaal. Dit klaslokaal is omgebouwd tot 

een soort van museum. In het midden staat een enorme pick-
nicktafel waar je eigenlijk een tijdje zou moeten gaan zitten om 
alles eens rustig op je in te laten werken. Natuurlijk ontbreekt 
de foto van een jonge Koning Gustav niet. Oude schoolspullen, 
landkaarten en veel ouderwetse gereedschappen en visnetten 
van de vorige eigenaar. Een van de dochters, waar ze veel con-
tact mee hebben, komt regelmatig spullen brengen zodat dit 
ook een mooi plekje krijgt. Karel en Carin zijn zelf ook verza-
melaars van oude spullen,  geen loppis blijft onbezocht op zoek 
naar nog meer nostalgie...

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.
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Ondernemers rondom de Vlagheide
gaan zelfstandig verder
De ondernemers rondom de Vlag-
heide gaan vanaf 1 januari 2013 
als een zelfstandige vereniging 
verder. De projectorganisatie 
'Masterplan Vlagheide' draagt 
vanaf die datum het stokje over 
aan de 'Vereniging Vlagheide'. 
Daarmee wordt de volgende stap 
gezet in de omvorming van de 
voormalige vuilstort tot recreatie-
gebied. 

Sinds mei 2007 werken de ge-
meenten Schijndel, Veghel en Sint-
Oedenrode samen aan een plan 
om van de voormalige vuilstort 
'De Vlagheide' een recreatiegebied 
te maken. Nu ongeveer de helft 

van de plannen is gerealiseerd en 
de rest in de steigers staat, trek-
ken de drie gemeenten zich lang-
zaam terug uit het project. Het is 
de bedoeling dat de ondernemers 
rondom de Vlagheide nu zelf aan 
het roer gaan staan. 

Goed idee
Een van hen is de Rooise Ans Dek-
kers. Zij organiseert verschillende 
soorten activiteiten met haar be-
drijf Miss Hyacinth, in en rond haar 
theetuin. Die activiteiten variëren 
van een High Tea tot workshops 
en van vrijgezellenfeesten tot fiets-
speurtochten. Ans vindt het een 
goed idee, dat de ondernemers nu 

zelf het initiatief krijgen om met de 
ontwikkeling van het recreatiege-
bied verder te gaan. “We weten al 
een tijdje dat er dit aan zit te ko-
men”, zegt ze. 

Informatieavond
Maandag 26 november aanstaan-
de is er in de Brink in Eerde een 
bijeenkomst. Daar geven de oude 
projectgroep en de nieuwe vereni-
ging dan uitleg over de toekomst 
van 'De Vlagheide'. Vragen zoals 
“waar kunnen nieuwe onderne-
mers zich vanaf 1 januari mel-
den?”, worden dan beantwoord. 
De informatieavond begint om 
20.00 uur.

“Mijn leven begon pas op mijn 21e” 

Ria van Aarle is druk bezig ge-
weest met schrijven over haar ei-
gen leven. Binnenkort prijkt haar 
eigen boek ‘Morgen ben ik Beter’ 
tussen haar boekenverzameling. 
Maar voor het zover is vertelde ze 
aan DeMooiRooiKrant haar ver-
haal àchter het verhaal.

“Ik ben als kind ziek geworden. 
Ik kreeg de ziekte TBC. Tubercu-
lose is een besmettelijke ziekte en 
het kwam veel voor bij boeren. 
Na verloop van tijd ging de ziekte 
over van de koe op de mens, met 
fatale gevolgen”, vertelt Ria. Dat 
ze de ziekte kreeg had veel impact 

op haar leven en haar jeugd. Ja-
renlang woonde Ria in een sana-
torium in Scheveningen. “Toen ik 
negen jaar oud was kreeg ik Bot TB 
en het duurde heel lang voordat ik 
beter werd verklaard, want ik ben 
van 1945 tot 1956 ziek geweest. 
In die tijd hield ik een dagboek bij 
en heb dat verwerkt in mijn boek”, 
aldus de Rooise. “Mijn leven be-
gon pas op mijn 21e levensjaar.” 

“Ik ben op het idee gekomen om 
te beginnen met schrijven, nadat 
ik in 1992 naar een reünie was 
geweest van ex-patiënten. Ik had 
mijn dagboek laten drukken in A4 
formaat en kreeg daar verscheide-
ne complimenten over, maar het 

boek dat ik nu geschreven heb is 
veel uitgebreider. Het is op mijn ei-
gen manier geschreven en makke-
lijk leesbaar.” Wat vindt ze er zelf 
van dat anderen haar verhaal kun-
nen lezen? “Mensen kunnen er 
heel veel van leren en ook jonge-
ren kunnen er veel van opsteken, 
want het is niet alleen een boek 
voor ouderen.”

Het boek is een waar gebeurd 
en aangrijpend verhaal, met een 
stukje hoop, doorzettingsvermo-
gen, geloof en liefde. “Voordat ik 
ziek werd genoot ik van mijn vrij-
heid en gezondheid. Als kind was 

ik altijd heel vrolijk en blij en in één 
keer werd ik ziek. Maar het is niet 
alleen maar ellende, er waren ook 
leuke dingen hoor”, lachte ze. “Als 
je vier jaar een dagboek bijhoudt 
dan komen de feestdagen, de Ker-
senkoningin en je verjaardag ook 
ieder jaar terug. Alleen alles ge-
beurde op bed.” Het kernwoord 
‘hoop’ komt ook terug in de bij-
passende titel van het boek “Mor-
gen ben ik Beter”. “Het is een 
oneindigheid en een optelling van 
jaren en jaren, met de hoop dat ik 
morgen beter ben. Maar dan komt 
de volgende morgen, en de mor-
gen daarop..”, legt ze de gedachte 
achter de titel uit. 
Voordat je een boek op de markt 

kunt brengen, gaat er een proces 
van nakijken aan vooraf. Ria: “We 
hadden een bijeenkomst van de 
uitgever in het plaatsje Soest. Tien 
personen kregen een correctie en 
daar zat ik ook tussen. De correc-
tor vond het geweldig, ze vond 
het spannend, er zit taboe in, een 
trauma, emoties, alles zit er in. Het 
boek ligt nu bij de drukker en ik 
verwacht ieder moment een bel-
letje.”

Wat is Ria’s eigen ervaring over 
het schrijven van haar aangrijpen-
de verhaal? “Ik vond het heel fijn 
om te schrijven, want je raakt heel 
veel ballast kwijt. Eigenlijk zouden 
meer mensen een boek moeten 
maken over hen eigen leven. Het 
begin is heel erg moeilijk, maar als 
je eenmaal herinneringen op gaat 
halen en verder terug gaat, dan zul 
je vanzelf zien dat er steeds meer 
boven komt drijven. Dat is echt 
heel mooi”, glundert ze bij die te-
rugblik.

Haar boek komt binnenkort uit 
maar stilzitten doet ze zeker niet. 
“Ik ga kijken hoe dit loopt en mis-
schien maak ik nog een vervolg, 
want dat is ook heel heftig ge-
weest. Verder ben ik bezig met het 
dagboek van mijn schoonvader, 
wat hij bij heeft gehouden tijdens 
de oorlog”, vertelde ze terwijl ze 
aan mij het papier met geschreven 
handschrift liet zien. “Ik typ dat 
op de computer uit en dat is nog 
best veel werk.” Tenslotte nog één 
vraag voor Ria. “Hoe de cover van 
mijn boek eruit komt te zien? Dat 
zeg ik nog lekker niet”, lachte ze. 

“HET IS EEN ONEINDIGHEID EN EEN 
OPTELLING VAN JAREN EN JAREN, MET DE 

HOOP DAT IK MORGEN BETER BEN.”

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSIEF VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen
SNS Regio Bank - Makelaardij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 CP  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 ZORG
VERZEKERING

De basiszorgverzekering
vanaf €78,55 per maand

(zogenaamde restitutieverzekering)

De premies zijn incl.
Collectiviteitskorting

Ook op uw aanvullende verzekeringen

Interesse?
Maak vrijblijvend een afspraak met

een van onze medewerkers

of bereken u zorgpremie op
www.vkgroep.nl
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Bomen reizen over de wereld

Zijn exoten ook echt exoten? Op 
deze vraag en veel andere kregen 
zo'n vijftig leden van de Heem-
natuurgroep antwoord van Kees 
Bottema van het IVN-Nuenen. 
Hij gaf maandag 12 november in 
d'n einder een lezing met als titel 
'Bijna alles over bomen'.

Bottema wist het publiek op een 
uiterst interessante manier te 
vertellen hoe de verschillende  
boomsoorten in onze contreien 
zijn gekomen. Bomen, waarvan 
we nu denken dat die hun oor-

sprong in verre landen hebben, 
groeiden voor de ijstijd van nature 
in de streek waar wij nu wonen. 
Bewijzen daarvoor zijn gevonden 
in fossielen in de Limburgse ko-
lenmijnen. Ook dichter bij huis, in 
boorputten van de waterleiding 
zijn op enkele honderden meters 
diepte stuifmeelkorrels gevonden 
van bomen die nu van nature al-
leen aan de andere kant van de 
aarde groeien.

Terug naar nul bomen
Met de komst van de eerste ijstijd, 

nu zo'n 140.000 jaar geleden ver-
dwenen alle bomen uit onze regio. 
In  Brabant is nooit gletsjerijs ge-
weest en het leek hier toen veel 
op het huidige Lapland. Er groeide 
geen enkele boom meer. In het 
gebied rond de Middellandse zee 
konden de bomen zich nog wel 
handhaven. Toen zo'n 15.000 jaar 
geleden het ijs zich weer naar het 
noorden terug trok kwamen ook 
de bomen weer naar onze con-
treien. De berken en de grove den 
waren de eersten. Eiken en beu-
ken volgden later. De Romeinen 
namen de haagbeuk en de noten-
boom mee naar het noorden.

Bomenzoekers trekken de wereld 
rond
De bomen die wij nu exoten noe-
men, zoals de tulpenboom of de 
Amerikaanse eik, zijn vanaf de 
middeleeuwen door 'bomenzoe-
kers' naar Europa gebracht. Bo-
menzoekers trokken de hele wereld 
rond en zochten bomen die in onze 
streek niet voorkwamen. Door 
deze mensen kent de flora intus-
sen ruim drieduizend verschillende 
soorten bomen. Van nature wa-
ren er dat sinds de ijstijd ongeveer 
honderd. Er kan dus gerust gezegd 
worden dat onze flora door import 
van bomen enorm is verrijkt..... Bo-
men reizen over de wereld.

Kees Bottema vertelt op aansprekende wijze de leden van de 
Heemnatuurgroep bijna alles over bomen.

Verrassingen voor Boskantse KBO’ers
Donderdag 29 november viert de 
Boskantse K.B.O. weer haar jaarlijks 
Sint Nicolaasfeest. Het belooft weer 
top te worden. Om 17.30 uur gaan 
we aan tafel voor een heerlijke uit-
gebreide Brabantse koffietafel met 
soep en warm vlees. Tijdens het eten 
zal de illusionist Martijn van Berkel 
ons afleiden en vermaken. Als de 
buikjes rond zijn, staan de Grens-
muziekanten te trappelen om wat 
vrolijke noten de zaal in te blazen. 
Het gaat van Adio-adio-adio tot de 
Zuiderzee ballade. Ook zijn er zeer 
leuke prijzen te winnen. Na afloop 
heeft de Sint aan ieder gedacht met 
een presentje. Ook de zieken zullen 
niet vergeten worden. Zoals het er 
nu uitziet zal de zaal van de Vriend-
schap bom en bom vol zijn.
 
Pantein
Boskantse senioren gingen op 
woensdag 14 november massaal op 
bezoek bij Pantein in Uden.
Dit voor meer informatie omdat 

velen zich zorgen maken over de 
ombuiging en de besparingen in de 
zorg. Door directeur Van Nuland was 
er uiteenzetting over de wijze hoe 
Pantein staat opgesteld bij het ver-
lenen van diensten en de vele mo-
gelijkheden die zij te bieden hebben 
ten aanzien van de zorgverlening. 
Maar ook bij het tijdelijk gebruik van 
hulpmiddelen. De veranderingen in 
de voorzieningen die de gemeente in 
het kader van de WMO verstrekt en 
de eventuele eigen bijdrage.

Er kwamen vele vragen. Zo ook over 
het hoe en waarom van de Pantein 
pluspas extra. Van Nuland gaf aan 
dat de leden met een pluspas extra 
kunnen profiteren van vele voorde-
len waaronder een korting van 10% 
in de thuiszorgwinkel. De rondleiding 
door deze winkel gaf aan dat er een 
uitgebreid assortiment is in rollators- 
rolstoelen en scootmobielen maar 
ook in kleine handige hulpmiddelen. 
Al met al een zeer leerzame middag.

Op al uw aankopen vergoeden wij tot 

€ 27.- per gram op uw ingeleverde 

gouden sieraden

JUWELIER / HORLOGER
MARKT, SCHIJNDEL

TEL. 5492228

NIEUWE

COLLECTIE

time+jewel 2009
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ACTIE TOT 1-1-2013
10% korting Pandoracollectie
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De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

Lipdub in Dommeltoren

De rode loper lag uit, de première 
van de 'Libdub' kon beginnen... 
De kids (gekleed in hun mooi-
ste glitter en glamour kleren) en 
hun ouders druppelden langzaam 
binnen. De paparazzi stond hen 
buiten al op te wachten voor een 
mooie foto.   

Toen iedereen een plekje had ge-
vonden kon het feest beginnen. 
Allereerst werden verschillende fo-
to’s getoond waar de kinderen op 
stonden. Van uitjes naar musea of 
een speeltuin, of gewoon tijdens 
het spelen op de BSO.  Daarna 
kwam het belangrijkste deel. Sa-
men met de kinderen hebben de 
pedagogische medewerkers een 
soort van videoclip opgenomen. 
Op het liedje van kinderen voor 
kinderen met "hallo wereld". 

Nadat iedereen aandachtig had 
gekeken, kon de avond pas echt 
beginnen. Alle ouders werden 
naar huis gestuurd en daar gin-
gen ze! Muziek aan en dan-
sen maar! Eerst nog een lekkere 
vruchtencocktail.  De BSO-ers 
hebben de polonaise gedanst, 
de stoelendans werd  meerdere 

keren gedaan en er hebben zelfs 
een aantal kinderen op tafel staan 

dansen. Een goede afsluiter van 
een super avond.

Hertog Hendrikstraat 1b 5492 BA Sint-Oedenrode
www.dfmbloemendiscount.nl

ma t/m do 09.00 tot 18.00u
vrij  09.00 tot 20.00u
zat  09.00 tot 17.00u

-    Elke week diverse aanbiedingen (zie onze website)
-    Bruidswerk en rouwstukken
-    Bezorging mogelijk  
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S. was ’n goeie kerel, van het rustige type, geen smet op zijn blazoen en 
altijd trouw lid van de fanfare. Er was voor die muzikanten regelmatig iets 
te doen, ze rukten vroeger veel vaker uit,  en dat begon en eindigde bijna 
altijd in de kroeg. Dan kon de jeugd naar huis en bleven de oudere leden 
lekker plakken aan de bar en “vieten” er eentje, en nog eentje, want ja, 
wat moest je anders thuis? Het waren natuurlijk altijd dezelfden, die toch 
al de naam hadden, pure gezelligheidsdieren die het gekijf na afloop ge-
woon voor lief namen. S. was er ook zo eentje, geen echte kroegloper 
maar wel graag van de partij als de gelegenheid zich voordeed. Overigens, 
vroeger liep het bestuur van de fanfare keurig marcherend  mee, in vol 
ornaat – jacquet wel te verstaan – ergens midden in dat peloton. Piet V., 
de aannemer, dan de dikke bakker en de drukker, ook wel “d’n Tèèje” 
genoemd, (omdat ie nooit opgaf met voetballen), allen voorzien van een 
indrukwekkend embonpoint, dat hoorde er gewoon bij in die functie. 
“Zonder drank geen klank” luidde het ongeschreven motto van de mu-
ziekkorpsen in den lande, zeker die in het zuiden. “Sterke drank, zware 
shag en wilde wijven, daar gaat de fanfare aan kapot…”, sprak Toon S. al 
paffend achter een groot glas bier, terwijl er net een stel knappe majoret-
tes achter hem doorliep. Goed, het bestuur hield toezicht op haar musice-
rende leden en wachtte in gepaste dronkenschap tot de laatste muzikant, 
een marsje neuriënd, de aftocht blies. Een hele opgave, dat vrijwilligers-
werk. Ik trof S. regelmatig op vrijdagmiddag na de weekmarkt in de Har-
moniezaal en als er plek was ging ik naast hem zitten, ’n beetje de week 
bijpraten. Er zat dan altijd veel interessant volk, marktlui, veehandelaren 
en wat bekende dorpsgenoten. Op ’n keer merkte ik dat S. te diep in het 
glaasje had gekeken. Hij was ’s morgens al op verjaardagsvisite geweest 
bij zijn schoonzuster en daar had hij, zéér tegen de zin van de jarige en zijn 
vrouw, het partijtje verlaten en z’n gewone gang naar de kroeg genomen. 
Toen hij van zijn kruk stapte om naar het toilet te gaan zwiepte hij twee 
keer rond en kon zich nog net vasthouden aan de bar. Ik zei: “S. ik breng 
je naar huis, het is mooi geweest, zo”. “Ja”, sprak hij, ”ik ben g.dvrrd.
mme zat, ik ha gin borreltje mir moete vatte…” Ik hielp hem in z’n jas en 
maakte de deur van het café open om hem naar buiten te laten gaan. S. 
waggelde over de drempel, verloor z’n evenwicht, sloeg alle treden naar 
het trottoir over en zeilde languit op straat. Na een korte inspectie en de 
constatering dat het slechts bij wat schaafwondjes gebleven was, trok ik 
hem overeind en liep met hem gearmd door het dorp. Toen wij voorbij het 
appartement van zijn schoonzuster kwamen, zagen wij haar en zijn vrouw 
achter het raam staan, terwijl ze spottend een groot kruisteken maakten. 
“Niet kijken, gewoon doorlopen”, zei S. Toen ik hem thuis bij de voor-
deur afzette, mompelde hij, terwijl ik me al omgedraaid had, “Ik heb nou 
eenmaol gère un borreltje…” Nooit ben ik daarna nog ’s middags in de 
Harmoniezaal geweest.
Toen ik ’n jaar of achttien was zat ik op kamers in een soort hotel-pension 
in het midden des lands. De hoteleigenaar, een goed belezen en welbe-
spraakte eminence grise, ontving iedere dag aan het eind van de middag 
een zeer divers gezelschap uit alle lagen van de bevolking aan zijn bit-
tertafel. Eén van hen was Jan P., die naar eigen zeggen het grootste deel 
van zijn leven als caddy op een chique golfbaan had gewerkt. Ik kon het 
moeilijk geloven, want ondanks z’n versleten colbertje zag hij er uit als een 
kampbewoner, met z’n vetkuif, z’n gebroken neusbeen en de ingevallen 
mond met slecht passend kunstgebit. Jan kwam vaak nog ’s avonds binnen 
vallen om aan de bar wat te zeveren en te zuipen, terwijl de pensiongasten 
in een hoekje TV zaten te kijken. Op ’n avond kwam hij naar me toe en zei: 
“Piet, kom’s effe mee naar buiten, ik heb wat voor jou”. Voor het pension 
stond een oud Amerikaans wrak, listig buiten het schijnsel van de lantaarn-
palen geparkeerd. “Piet, ’n koopje, ’n Chrèèsler Le Baron. Kijk hier, met 
orresineele kogelgaoten en hier, binnen, ’n aôtomaotische radio, sjoek sjel-
luf se senders!” Ik ging er niet op in en toen ik hem ’n keer ‘s morgens op 
de parkeerplaats op de grond zag liggen, was ie net bezig z’n kunstgebit 
uit een putje te vissen. Had ie uitgekotst toen hij weer eens teveel bessen-
seven-up op had. Kroegvolk, je kunt er maar beter niet bij horen….
Afgelopen weekend at ik vis à l’Ostendaise, geïnspireerd door Jeroen 
Meus. Ik maakte het zo:
Tongfilet à l’Ostendaise (4 pers.)
2 mooie zeetongen, 1 kg mosselen, 100 gr Hollandse garnalen (gepeld)
250 gr champignons, 0,4 liter visfond, 125 ml room, roomboter
1 eetl bieslook, 1 eetl peterselie, beide fijngehakt, 1 glas witte wijn
Voor de mosselen: 4 stelen bleekselderij, 1 kleine ui, 1 glas witte wijn
Maak de champignons schoon, snijd ze in vieren en bak ze op hoog vuur 
in wat roomboter. Voeg het glas wijn toe en laat inkoken tot bijna alles 
is verdampt. Doe er nu de visfond en room bij en laat inkoken tot 1/3. 
Kook de mosselen ’n paar minuten met de witte wijn, fijngesneden selder 
en ui. Haal de meeste uit de schelp maar laat er ook ’n paar zitten. Bak 
de tongen op de graat in ruim roomboter, wat peper en zout. Fileer ze. 
Voeg op het laatst de mosselen, garnalen, bieslook en peterselie toe aan 
de saus. Serveer ze met de filets. Superlekker met een vette chardonnay.

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

Kroegvolk (slot)

“Alles verdient een tweede kans”

De zussen Mirjam Bekkers en 
Kirsten Bredewoud zijn het brein 
achter Stitch Queens, een bedrijf 
wat een belangrijk stukje voor 
hen beiden is. “We misten elkaar 
enorm, omdat we ver uit elkaar 
wonen”, vertelt Kirsten. “We be-
dachten wat leuks om samen mee 
bezig te zijn. Een vriendin gaf ons 
de beschikking over meters fraaie 
meubelstoffen en daar hebben we 
de mooiste stukken uitgevist. Ver-
volgens zijn we aan het knippen 
en naaien gegaan en de eindpro-
ducten verkopen we.” De zussen 
zijn van alle markten thuis en zet-
ten zich in voor anderen. 

Maatschappij
Stichting ATC Match verleent sta-
geplekken aan jongeren die het 
moeilijk hebben in de maatschappij 
en waar sprake is van een afstand 
tot de arbeidsmarkt op het soci-
ale en gedragsmatige vlak. Stitch 
Queens is één van die stageplek-
ken waar jongeren terecht kunnen. 

Het bedrijf maakt kleden, kussens 
en schilderijen in samenwerking 
met de stagiaires en helpt ze zo 
weer op de rit. “Voor de meiden 
was er eigenlijk nog niet zo veel, 
de jongens kunnen bijvoorbeeld 
meubelen maken of bezig zijn met 
timmerwerk, maar dat vinden niet 
alle meiden even leuk. Nu is het 
dus zo dat jongeren vanuit ATC 
Match bij ons terecht kunnen om 
te schilderen en bezig te zijn met 
stoffen”, legt Kirsten uit. 
De stagiaires lopen zeker één 
jaar stage en de leeftijd verschilt 
van 16 tot 18 jaar. Stichting ATC 
Match benadert de stagebedrijven 
en kijkt of de stagiaire geschikt is 
voor de stageplek, want het plaat-
je moet natuurlijk wel kloppen. 
Kirsten: “Ik heb bijvoorbeeld een 
atelier aan huis, dus de stagiaire 
draait ook mee in het gezin. Voor 
mijn kinderen is het ook goed om 
te leren dat het ook anders kan.” 
Een lachende Mirjam vult haar zus 
aan: “We hebben er een hele kluif 

aan, maar het is heel erg leuk.”

Oud en stoffig
Het vooroordeel “naaien is oud 
en stoffig” horen ze niet voor de 
eerste keer bij de jonge stagiaires 
die de eerste dag binnen komen 
wandelen, maar daar weten de 
twee dames wel raad mee. Wan-
neer de jongeren eenmaal bezig 
zijn met het maken van een geheel 
eigen product draait die knop van-
zelf om. “Je ziet dat ze met een 
brede glimlach naar het zelfge-
maakte product zitten te kijken en 
het haast niet geloven dat ze dat 
zelf gemaakt hebben. Dat is echt 
heel gaaf om te zien. We merken 
ook dat met stoffen en schilderijen 
werken heel goed aanslaat, omdat 
het vooral heel visueel en tastbaar 
is”, vertelt een positieve Mirjam. 
“Als er iets misgaat moeten we 
dat creatief op zien te lossen, of 
we beginnen gewoon weer over-
nieuw, want alles verdiend een 
tweede kans. Jongeren verdienen 
meerdere kansen, de werkjes idem 
dito”, merkt Mirjam op. 

Rouwverwerking
“Bij een rouwproces of verdriet-
verwerking kan het ontspannend 
werken om op een schildersdoek 
met verschillende materialen be-
zig te zijn. Stitch Queens maakt 
ook herinneringsdekens waarin 
oude kledingstukken verwerkt zit-
ten in combinatie met stoffen naar 
wens. Zo hebben de mensen iets 
tastbaars wat ze voor altijd bij zich 
kunnen houden”, vertellen de zus-
sen. Stitch Queens maakt herinne-
ringsdoeken of kleden in opdracht, 
zelf meehelpen aan een ontwerp 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
De producten zijn tijdelijk te koop 
en te zien bij het winkeltje “Effe 
Anders” in Sint-Oedenrode.

Kirsten Bredewoud (l) en Mirjam Bekkers voor enkele van hun werken.

Kerstconcerten Harmonie Nijnsel
In het weekend van 22 en 23 de-
cember gaat het gebeuren. Dan 
start Harmonie Nijnsel met het 
eerste concert uit de reeks con-
certen die u de komende tijd kunt 
gaan beluisteren. Dit zal beginnen 
met een tweetal kerstconcerten 
in de Antonius van Paduakerk in 
Nijnsel. In april volgend jaar, staat 
het spektakel “Nijnsel Meets” op 
het programma. Naast het con-
cours waaraan de harmonie vol-
gend jaar gaat deelnemen, staat 
verder nog een “Promsconcert” 
gepland voor 2014. De harmonie 
is een nieuwe weg ingeslagen en 
wil de Rooise mensen daarvan la-
ten meegenieten!

Op zaterdagavond 22 december 
en zondagmiddag 23 december 
geeft de harmonie een tweetal 
kerstconcerten, in de sfeervolle 
kerk van Nijnsel. Naast een aantal 
klassieke kerstliederen kunt u gaan 
genieten van prachtig stemmige 
muziek, zoals onder andere “Adiós 
Nonino”, het nummer dat tijdens 
het huwelijk van Willem-Alexan-
der en Maxima zo fantastisch werd 
uitgevoerd door Karel Krayenhof. 
Tijdens de kerstconcerten zal dit 
nummer samen met het orkest 
worden vertolkt door accordeonist 
Tom van Aarle. 

Tom van Aarle is 22 jaar en be-
speelt al sinds zijn kinderjaren de 
accordeon. Tijdens de blokfluitles-
sen op de muziekschool werd hij 
gegrepen door de geluidseffecten 
die zijn leraar kon nabootsten op 
de accordeon. Zijn grote inspira-
tiebron was zijn latere leraar Henk 
Tiebosch, die hem kennis liet ma-
ken met alle denkbare muziekstij-
len. Tom studeert momenteel aan 

het Fontys Conservatiorium in Til-
burg, waar hij les heeft van Gerie 
Daanen, die hem zowel van klas-
sieke als geïmproviseerde muziek 
laat proeven. Tom is verder als 
leraar verbonden aan MIK Kun-
steducatie in Berlicum en Veghel. 
Tijdens de kerstconcerten met Har-
monie Nijnsel zal Tom  laten horen 
dat ieder land wel een bijzondere 
band heeft met de accordeon. Een 
gevoel dat het publiek zeker zal 
gaan delen. 

Verder heeft harmonie Nijnsel in-
middels ook een bijzondere band 
met vocaal mannenkwartet Key-
Chord. Deze groep bestaat uit 
vier heren die hun sporen in de 
a capella zang ruimschoots ver-
diend hebben. De heren dirige-
ren, arrangeren, componeren en 
coachen. Zij repeteren wekelijks 
in Rooi, bij de leadzanger van het 
kwartet: Mario Lamers. Mario is in 
Rooi alom bekend als dirigent van 
Theaterkoor Rooi. Samen met Dirk 
Kokx (Bas, Nuenen), Mark Alblas 
(Bariton, Schaarbergen) en Willard 
Bekkers (Tenor, Den Bosch), zoekt 
Mario naar de juiste mix tussen 
publieksvermaak, origineel reper-
toire en goede zang. Dat dit aardig 
lukt, mag blijken uit de vele aan-
vragen die het kwartet inmiddels 
krijgt voor optredens uit binnen-
en buitenland. Zij stonden op po-
dia in Ierland en Duitsland. Optre-
den in de eigen regio blijft echter 
hun belangrijkste doel. Een aantal 
jaren geleden waren zij al eens te 
gast bij een kerstconcert van Har-
monie Nijnsel en dit smaakte van 
beide kanten naar meer. KeyChord 
brengt dit jaar een aantal, speci-
aal voor deze optredens gearran-
geerde, verrassende kerstsongs. 

Zij nemen het publiek mee op hun 
muzikale reis langs goed gevulde 
kerstdishes, wit besneeuwde ach-
tertuinen, stekelige kerstbomen, 
klassieke muziekeducatie, alfabe-
tiseringsprojecten, koffiedrinkende 
truckers op kerstavond, regenach-
tige taferelen en spirituele ervarin-
gen. Kortom: laat u verassen door 
het kwartet KeyChord.

Harmonie Nijnsel en haar muzikale 
gasten beloven u een fantastische 
kerstervaring. Om het concert in 
sfeer af te sluiten, zal er na afloop 
van beide concerten een after-
party zijn in De Beckart. Onder het 
genot van een hapje en een drank-
je kan men hier nog even gezellig 
nagenieten en ook hier zal er mu-
ziek van de partij zijn.

De concerten zijn op zaterdag 22 
december om 20.00 uur en op 
zondag 23 december om 14.30 
uur. Kaarten kosten 7,50 euro (= 
inclusief 1 gratis consumptie) Kin-
deren tot 12 jaar gratis. De kaar-
ten zijn te koop bij juwelier Opaal, 
Boekhandel “t Paperas” en Bakke-
rij vd Eertwegh.

Kossen | Design

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Sint-Nicolaas is weer in het land

Vanwege de lage waterstand van 
de Dommel kwam de Sint afge-
lopen zondag met een van zijn 
kleinste boten naar Sint-Oeden-
rode. Iets na half twee zette Sint-
Nicolaas in de Philippusstraat voet 
op Rooise bodem.  Van daaruit 
ging hij vergezeld door tientallen 
zwarte Pieten en de Brabantband 
naar het Kerkplein, dat voor de 
gelegenheid was omgedoopt tot 
Sinterklaasplein.

Aan de oevers van de Dommel 
wachtten zondagmiddag hon-
derden kinderen met hun ouders 
en grootouders  Sint-Nicolaas op. 
Vooruitlopend op de aankomst van 
de goedheiligman toonden twee 

Pieten hun kundigheid in het va-
ren met jetski's. Met hoge snelheid 
vertoonden zij hun kunstjes op de 
Dommel. Wie stiekem hoopte dat 
de Pieten een nat pak zouden halen 
had pech. Sinterklaas neemt name-
lijk alleen de beste Pieten mee naar 
Sint-Oedenrode en die vallen echt 
niet in het water.

Kinderen rijen dik langs de weg
Niet alleen langs de Dommel, maar 
ook op de route naar het Sinter-
klaasplein stonden honderden 
kinderen langs de weg om Sint-Ni-

colaas welkom te 
heten. Onder die 
kinderen waren ook 
veel kleine Pietjes en 
zelfs enkele kleine 
hulpsinterklaas jes 
die, net als de andere 
kinderen, allemaal uit 
volle borst voor de 
Sint zongen. Ook veel 
ouders en grootouders 
lieten horen dat zij de 
teksten nog steeds kennen. Op het 
Sinterklaasplein was het ook al een 
gezellige boel. De kinderen die daar 
op de Sint wachtten, werden door 
twee Pieten vermaakt. Iedereen die 
dat wilde mocht op het podium een 
liedje komen zingen en dat vonden 

sommige kinderen best 
wel spannend. Ook was 
er gedacht aan de kin-
deren die honger had-
den, want de scouting 
had naast een klimtoren 
voor hulpzwartepieten 
ook een echte pannen-
koekenkraam gebouwd. 

Niemand in de zak
Natuurlijk werd het lange 
wachten beloond, want 
kort na halfdrie was de Sint dan 
eindelijk op het Sinterklaasplein. 
Daar werd de goedheiligman door 
burgemeester Peter Maas welkom 

geheten. Waar-
schijnlijk was de burge-

meester niet helemaal zeker of alle 
cadeautjes op tijd zouden zijn inge-
pakt. Daarom bood hij Sinterklaas 
aan om een avond mee cadeautjes 
in te komen pakken. Maar volgens 
de Sint zouden alle cadeautjes op 
tijd zijn ingepakt. Sinterklaas had 
nog een geruststellende bood-

schap, er gaat 
niemand meer in de zak mee naar 
Spanje.

Pietenhuis
In het oude postkantoor aan de 
Borchmolendijk is dit jaar het Pie-
tenhuis. Daar zullen de Pieten als 
ze niet met Sinterklaas onder-
weg zijn de cadeautjes inpakken. 
Waarschijnlijk zal Sinterklaas zelf 
ook een paar keer in Sint-Oeden-
rode overnachten, vertelde hij te-
gen de honderden kinderen op het 
Sinterklaasplein. Vanaf 30 novem-
ber kan iedereen zijn tekening en 
verlanglijstje zelf bij de Sint inleve-
ren. Op de website www.sintrooi.nl 
staan de tijden dat Sinterklaas in 
elk geval aanwezig is.

BOUWKAVELS NIJNSEL

Tel 0413-472983
www.vandenbergmakelaardij.nl

21% BTW KORTING

KOOP VÓÓR
1 JANUARI 2013

EN PAK JE

VOORDEEL!*

NIJNSEL, DE LAGE WEIDE
230 tot 510m²
Geschikt voor tweekappers of vrijstaand huis

Vanaf 1 januari 2013 worden de
hypotheekregels aangescherpt!!

Profiteer van de huidige regelgeving.
*informeer naar de voorwaarden

VRIJE
 VERKOOP

Het Sintteam bij u thuis, uw bedrijf, uw feest,  uw vereniging. 
36 jaar ervaring! Bel de hoofdpiet voor een afspraak : 06-28459887
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Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

Top1Toys  Hertog Hendrikstraat 1a  0413-475821
www.top1toys.nl

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck   0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

  

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

C.J. Brekelmans  Boskantseweg 59  0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271
www.attent.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones ‘t Ko�eren. 

maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag en donderdag: 10.00 tot 18.00

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

Primeur van “Vriendenkring Smitsorgel” Sint-Oedenrode

De bekende Franse organist Marc 
Baumann (Straatsburg 1963) be-
speelde zondagmiddag 18 no-
vember het Smitsorgel van de 
Martinuskerk.

Het was zijn eerste orgelconcert in 

Nederland, Marc Baumann is een 
van de drie hoofdorganisten van het 
bekende Silbermann zwaluwnestor-
gel in de kathedraal van Straatsburg. 
Hij speelde in bijna alle landen van 
Europa, in de VS, Canada en Japan. 
Hij studeerde orgel aan het conser-

vatorium in Straatsburg, Besancon 
en Parijs. Hij doceert nu muziek en 
is directeur van de Bisschoppelijke 
Orgelschool. Ook heeft hij zich uit-
gebreid verdiept in de orgelbouw.
Vanwege de naamdag van de Heili-
ge Martinus had de “Vriendenkring 
Smitsorgel” hem uitgenodigd om 
ons monumentale Smitsorgel deze 
zondagnamiddag te bespelen. De 
regen was opgehouden en de zon 
begon ook weer te schijnen, buiten 
op het kerkplein liep de Sint rond en 
zijn Pieten dansten op discomuziek. 
De organist had ook voor het eerst 
in zijn leven de Sint ontmoet en even 
later begon de Fransman, uit de El-
zas, te spelen. Het werd een muzi-
kale reis rondom de Elzas met Duitse 
en Franse componisten. De ruim 60 
aanwezigen hoorden een fantastisch 
muzikaal orgel programma, zoals 
werken van: Eustache Du Caurroy 
(1549-1609), 5 variaties van “Une 
jeune fillette”, Georg Muffat (1637-
1707), “Toccata nona”, Nicolas 
de Grigney,(1672-1703), “Pange 
Linqua”. Van Dietrich Buxtehude 
(1637-1707), “Wie schon leuchtet 
der Morgenster” en van J.S. Bach 
(1685-1750) 2 werken (BWV 654 
en 547). Daarna volgde de com-
ponist Martin Vogt (1781-1854) 
met een Sonate in F en tenslotte de 
prachtige finale van Boely (1785-
1858) met een koraal en “Fantaisie 
en Fuga in en Bes/bes op 18 no6”. 

Er klonk veel applaus in de kerk en 
het mooie concert was ten einde. 
Buiten begon het nu te donkeren 
en de Sint met zijn Pietermannen 
waren er niet meer. Waarschijnlijk 
zaten ze ergens binnen aan een 
glaasje bisschopswijn of zo. Dank u 
wel “Vriendenkring Smitsorgel”.

Studiemiddag Avondmaal en Eucharistie op 19 januari 
In het kader van de Week van Ge-
bed voor de Eenheid van de Chris-
tenen houdt de Focolarebeweging 
een studiemiddag over Avond-
maal en Eucharistie. 

Pieter Kohnen, voorheen be-
leidsmedewerker van de RK Kerk 
voor de oecumene, en 
Peter Dettwiler, een Zwitserse ge-
reformeerde predikant, betrokken 
bij de Focolare-beweging, gaan op 
het onderwerp in vanuit rooms-
katholiek en reformatorisch per-
spectief. 

De studiemiddag beoogt uitleg 
te geven van zowel de katholieke 
visie op de Eucharistie als de pro-
testantse visies op het Avondmaal. 
Zowel de leer, de praxis als de spi-
rituele beleving komen hierbij aan 
de orde. De inleidingen worden 
aangevuld met ervaringen vanuit 
de spiritualiteit van de Focolarebe-
weging, die een jarenlange oecu-
menische traditie heeft.  De ont-
moeting wil op deze manier vanuit 
de theorie en de praktijk een visie 
geven op de mogelijkheden van 
oecumenische verbondenheid van 
christenen van verschillende de-

nominaties. De middag wordt af-
gesloten met een oecumenische 
vesperviering.

Iedereen die in het onderwerp van 
de oecumene geïnteresseerd is, is 
van harte welkom!
Datum:  19 januari 2013 van 13.30 
tot 17.00 Locatie: Mariapoli Mari-
enkroon, Abdijlaan 8, 
5253 VP Nieuwkuijk Entree:  10,- 
Informatie en aanmelding 
(vóór 5 januari): 
pzlaan@focolare.nl  030-7508326 
(Johan van der Kouwe)   zie ook 
www.focolare.nl 

Sint Nikolaos, Sinterklaas en Santa Claus op postzegel
Rooienaar Frans Fierens is al ja-
renlang filatelist en komt voor de 
heemkundige kring “De Oude Vrij-
heid” in Sint-Oedenrode een avond 
verzorgen over zijn grote hobby: 
postzegels verzamelen. Vele filate-
listische elementen komen tijdens 
deze lezing aan bod, zoals het uit-
giftebeleid van de postdiensten in 
binnen- en buitenland de uitvinder 
van de postzegel, de uitvinder van 
de tandingmachine, de samenwer-
king van postdiensten, de prijs, de 
materialen en thema’s.

Na de pauze komt het thema Sint-
Nikolaos, Sinterklaas en Santa Claus 
in de filatelie aan bod. De heilige 
Nikolaos heeft veel invloed gehad 
in de godsdienst en cultuur in de 
samenleving over de gehele wereld. 
Zijn naam wordt gebruikt voor onze 
Sinterklaas en voor Santa Claus als 
Kerstman in Amerika en later over 
de hele wereld. Ze zouden zo niet 
geworden zijn als Nikolaos er niet 
geweest zou zijn. Frans vertelt waar-
om hij zo populair is geworden en 
waar zijn lichaam is gebleven.

Er zijn meer dan 4000 kerken en 
kapellen naar Nikolaos vernoemd. 
En dan nog op bruggen, gebergten, 
monumenten, op iconen, schilderij-
en, fresco’s enz. Frans verzorgt ook 
een kleine tentoonstelling. Alle be-
langstellen zijn welkom op woens-
dag 28 oktober a.s. in de Knoptoren-
kerk in de Eerschotsestraat. Aanvang 
20.00 uur. De entree is € 2,00.

Zwarte Pieten bezoeken Kinderboerderij Kienehoeve
Het bestuur van de kinder-
boerderij kreeg deze week een 
brief uit Spanje, er was ken-
nelijk iets mis gegaan want 
bij de Kinderboerderij ging 
men er van uit dat de Pieten 
op zondag 18 november bij de 
boerderij zouden aankomen. 
Helemaal fout! Die zondag-
middag werden de hoge gas-
ten uit Spanje, in het centrum 
van Rooi verwelkomt door 

burgemeester Maas en alle Rooise kinderen!
 
Als alle kinderen in het dorp zijn, nou ja dan komen er 
natuurlijk geen Pieten naar de boerderij….. vandaar 
dat de organisatie heeft besloten de Pieten een week 
later uit te nodigen. Zondagmiddag 25 november 
zijn de kinderen met hun ouders, zoals altijd,  tussen 
13.30 en 16.00 uur van harte welkom! De Pieten zul-
len de kinderen verwennen met wat lekkers uit de, 
natuurlijk, goed gevulde snoepzak! En met de kinde-
ren samen mooie creatie`s maken om bij hun schoen-
tje te zetten. 



Woensdag 21 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 
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Aanmelden kan tot 9 december

Grootse reünie basisschool Sint-Petrus Olland
Tijdens de kerstvakantie zal de 
'oude' basisschool Sint-Petrus in 
Olland verhuizen naar het nieuwe 
schoolgebouw welke is gevestigd 
in het spiksplinternieuwe gemeen-
schapshuis De Holm. Hoewel er 
nog geen concrete (sloop)plannen 
liggen voor het huidige school-
gebouw was dit voor Ingrid van 
Roosmalen een mooie gelegen-
heid om een reünie te organiseren. 

Eerder dit jaar regelde ze nog een 
reünie voor haar 6e klas van de-
zelfde school. In de zoektocht naar 
telefoonnummers en e-mailadres-
sen vroegen oud-leerlingen uit 
andere klassen of de reünie ook 
voor hen gold. Aangestoken door 
deze enthousiaste reacties, en die 
tijdens de 6e klas-reünie, broeide 
een idee over een grote(re) reünie 
in combinatie met het sluiten van 
het schoolgebouw. Ingrid zocht na 
de zomervakantie contact met de 
nodige instanties en school waar-
door realisatie steeds vastere vor-
men aannam. Na een ochtend en 
middag telefoneren wist zij zes an-
dere oud-leerlingen te enthousias-
meren. Samen met Meine Engbers 
(Olland), Marian Fassbender-van 
Roosmalen (Eerde), Simone van 
Hoof (Olland), Stephan van de 
Moosdijk (Olland), Karin Peters 
(Son en Breugel) en Ronald van 
der Sanden (Olland) vormt Ingrid 
nu de reüniecommissie. 

De reüniecommissie heeft onlangs 
verdere vorm en kaders aan het 
idee gegeven. Besloten werd om 

een reünie te organiseren voor 
oud-leerlingen die vanaf de ope-
ning van de oude school (1978) tot 
en met schooljaar 1998/1999 daar 
op school zaten. In verband met 
de door de overheid voorgenomen 
verhoging van de 'alcoholleeftijd' 
van 16 naar 18 jaar, is bewust ge-
kozen om oud-leerlingen jonger 
dan 18 jaar niet uit te nodigen. 
Om deel te kunnen nemen aan de 
reünie moeten oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten zich per e-mail 
(reuniebsolland@live.nl) aanmel-
den, zodat aan de hand van het 
opgestelde overzicht gecheckt kan 
worden welke mensen zijn 'ge-
vonden'. Zij ontvangen vervolgens 
een e-mailbevestiging met ver-
dere (betaal)instructies. De aan-
meldingstermijn staat open tot 9 
december. De reüniecommissie is 
voornemens degenen die na die 
tijd nog niet hebben gereageerd 
te zoeken en persoonlijk te bena-
deren.
De invulling en locatie van de reü-
nie wil de reüniecommissie graag 
geheim houden. Enerzijds om er 
enig verrassingsaspect in te hou-
den, anderzijds om een situatie als 
project X - Haren te voorkomen. 
Wegens deze laatste reden wordt 
er op Facebook door de reünie-
commissie geen locatie genoemd 
en hoopt zij dat alle social media-
bezoekers dit ook in acht nemen.
De reüniecommissie heeft uit klas-
senlijsten via school becijferd dat 
het aantal over de reünieperiode 
van 20 schooljaren ongeveer 420 
leerlingen bedraagt. Daar komen 

de oud-leerkrachten nog bij. Zij 
worden ook van harte uitgenodigd 
om te ervaren hoe 'hun' leerlingen 
zijn veranderd. 
 
Momenteel hebben zich al zo'n 
200 oud-leerlingen zich als Face-
bookvriend gemeld (www.face-
book.com/#!/reunie.basisschool-
sintpetrus) en tientallen via het 
e-mailadres. Hoeveel oud-leer-
lingen en oud-leerkrachten daar-
van de reünie bij gaan wonen is 
afhankelijk van het bereik van het 
nieuwsbericht dat er een reünie 
komt.

Hiervoor zijn afgelopen week-
end bij alle huishoudens in Ol-
land flyers bezorgd. Daarnaast is 
er in alle publieke gelegenheden 
(horeca, supermarkten, verenigin-
gen, sportaccommodaties) in Sint-
Oedenrode, de kerkdorpen en in 
Liempde een flitsende poster op-
gehangen. Het design van de flyer 
en poster komt van de hand van 
Bas Broers, eveneens oud-leerling 
en toekomstig reünieganger. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat zowel de 
school duidelijk herkenbaar is en 
direct duidelijk is dat het om een 
reünie gaat.
Om zoveel mogelijk bekendheid 
te geven aan de reünie zijn diverse 
regionale en plaatselijke weekbla-
den benaderd waaronder DeMooi-
RooiKrant en Groot Eindhoven. De 
reüniecommissie hoopt door deze 
media-aandacht zoveel mogelijk 
oud-leerlingen te bereiken.

Zaterdag 24 november is het zover, 
Reünie Bar-Disco-’t Klumpke

Op 1 januari 2013 is het 25 jaar 
geleden dat Hans en Riky Kersten, 
uitbaters van voormalig Bar-Dis-
co-’t Klumpke aan de Hertog Hen-
drikstraat 14 (nu Bakker Bekkers), 
ermee stopten. Van juli 1972 tot 
1 januari 1988, ruim 15 jaar dus, 
hebben zij met veel plezier en en-
thousiasme dit café annex disco 
gerund. Bezoekers kwamen niet 
alleen uit Rooi, Boskant, Nijn-
sel of Olland, maar ook uit on-
der andere Schijndel en Son. Veel 
vriendengroepen kwamen daar bij 
elkaar en menig “koppeltje” is er 
door de tijd heen ontstaan.

Aanstaande zaterdag, vanaf 
20.30uur, vind er een feestelijke   

reünie plaats in Café Oud Rooy 
aan de Markt te Sint-Oedenrode 
voor alle oud bezoekers van ’t 
Klumpke. Hierbij zullen ook Hans 
en Riky Kersten, diens kinderen, 
alsmede een groot aantal van het 
toenmalig barpersoneel aanwezig 
zijn. De belangstelling is overwel-
digend, ruim 240 personen heb-
ben zich definitief opgegeven om 
die avond, onder het genot van 
een drankje en een hapje, de tij-
den van weleer nog eens te her-
leven. Een tweetal diskjockeys van 
toen zullen die avond de muziek 
uit die tijd, de 70’s en 80’s, nog 
eens draaien op ieders specifieke 
en bekende wijze. Een nostalgi-
sche avond beloofd het te worden, 

gezellig ouwehoeren over vroeger, 
dansen en meezingen op de hits 
van weleer. Een bekende Rooie-
naar zal die avond optreden om op 
een ludieke, humoristische, wijze 
verhalen van en over oud klump-
kegangers nog eens ten gehore te 
brengen.

De vijf initiatienemers en organisa-
toren, Harrie Swinkels, Henk Ker-
sten, Jan van Kronenburg, Peter 
Bekkers en Theo van Erp, hebben 
alles uit de kast gehaald om dit ge-
weldig festijn te laten doen slagen 
en hopen dat er nog tot in lengte 
van dagen over (na)gepraat zal 
worden.

Concert experimenteel barokcollectief Scordatura
Op zondag 25 november vindt  in 
De Knoptoren te Sint-Oedenrode 
een concert plaats,
aanvang 14.00 uur.

Experimenteel barokcollectief 
Scordatura bestaat uit Jos Koning 
(Kranenburg/Kleef D) viool/vi-
ola d’amore,  Axel Wenstedt (Sint-
Oedenrode) klavecimbel/orgel en 
Angela Heetvelt (St. Michielsge-

stel) cello. M.m.v. dichter Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm (Sint-Oe-
denrode). 

Ten gehore wordt gebracht: mu-
ziek van Bach, van Wichel, Hän-
del Corelli, Albinoni en von Biber. 
Eerder werd gespeeld in Zutphen 
(Walburgiskerk), Tilburg, Deventer 
(boekenmarktkoffieconcert), kas-
teel Heeswijk en kasteel Geldrop. 

De Rooise dichter laat zich in zijn 
poëzie inspireren door de muziek. 
De aankondigingen en toelichting 
gaan in dichtvorm en de bijpas-
sende gedichten zijn speciaal uit-
gezocht of gemaakt voor dit pro-
gramma. Kaarten voor dit concert 
à € 10,00 incl. consumptie, zijn 
verkrijgbaar bij het VVV kantoor 
aan de Kerkstraat te Sint-Oeden-
rode en aan de zaal.

Vind jij het leuk om in de avond en weekenduren ons 
horecateam te komen versterken? 

Je kan worden ingezet in het Grand Café, tijdens culinaire 
avonden en catering activiteiten. Werk je graag met ouderen 
in een dynamisch zorgcentrum en heb je kennis van gastvrije 
omgang met gasten en/of ervaring in de horeca en/of 
cateringbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Odendael in Sint-Oedenrode heeft vacatures voor:

Junior Horecamedewerkers 
op oproepbasis.

Het aantal uren dat je werkt stemmen we in onderling overleg 
met je af, afhankelijk van je wensen en de hoeveelheid werk. 

Meer weten?
Informatie over de vacature wordt graag verstrekt door 
Elina Eker, Teammanager H&F, elina.eker@brabantzorg.eu, 
06-30105396 of kijk op www.brabantzorg.eu

Wil jij ons helpen om het leven van onze 6000 cliënten 
aangenamer en makkelijker te maken? Bij BrabantZorg bied 
je, samen met 4800 collega’s en 1900 vrijwilligers, elke 
dag wonen, zorg en welzijn op maat in de regio’s Oss, Uden, 
Veghel, ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard.

 twitter.com/BrabantZorgWerk

 facebook.com/WerkenbijBrabantZorg

Werken bij BrabantZorg - Odendael
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De jeugdreporter 

Teun van den Eshof ontmoet tophockeyster Maartje Paumen

Een nieuwe rubriek in DeMooiRooi-
krant: De jeugdreporter. In deze eer-
ste aflevering heeft Teun van den 
Eshof een interview gehouden met 
een van de beste hockeyspeelsters 
ter wereld: Maartje Paumen. Hij 
stelt zich hier aan jullie voor:

Hoi, ik ben Teun van den Eshof en 
ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 van 
de Odaschool en ik ben erg geïnte-
resseerd in sport. Ik lees iedere dag 
op AD.nl het laatste sportnieuws en 
ook de Voetbal International lees ik 
iedere week helemaal. Ik sport zelf 
ook. Ik speel hockey in jongens D2 

van MHC Sint-Oedenrode en ten-
nis bij De Kienehoef. Ik wil heel erg 
graag de sleeppush leren en was 
benieuwd hoe Maartje Paumen dat 
had geleerd. Mijn moeder zei tegen 
me: “dan moet je aan Maartje zelf 
vragen hoe ze dat heeft geleerd.” 
Samen met mijn moeder heb ik het 
interview geregeld en in de herfst-
vakantie heb ik haar ontmoet bij HC 
Den Bosch. Hieronder lees je mijn 
interview.

Teun: Hoe oud was je toen je begon 
met hockeyen?
Maartje “Ik kom uit een echte hoc-

keyfamilie en was 4 jaar toen ik al 
een balletje meesloeg.”

Hoe lang doe je de sleeppush al en 
heb je thuis een plekje om de sleep-
push te oefenen?
“15 Jaar en nee, mijn huis is te klein, 
haha.”

Hoe kan je de sleeppush het beste 
leren?
“Veel oefenen natuurlijk en kijken 
naar hele goede spelers en speel-
sters. Op het hockeyveld natuurlijk 
maar ook naar beelden op de TV.”

Waar hockey je het liefst: bij het Ne-
derlands elftal of bij Den Bosch?
“Eigenlijk even leuk. Zowel bij de 
club en als het Nederlands elftal hoc-
key ik met een stel leuke en gemo-
tiveerde meiden. Het voordeel van 
Nederlands elftal is dat ik al op heel 
veel mooie plekjes in de wereld ge-
weest ben. Ik hou van reizen dus dat 
komt erg goed uit.”

Je speelde bij Oranje Zwart toen je 
voor Den Bosch koos. Wat was de 
reden?
“Ik heb met veel plezier 3 jaar bij 
Oranje Zwart gespeeld. Maar het 
was steeds degradatiehockey. Ik wil-
de voor mezelf meer bereiken en was 
daarom heel blij dat ik bij Den Bosch 
gevraagd werd.”

Wat wil je nog meer bereiken in de 
hockeysport?
“Ik heb natuurlijk al veel prijzen ge-
wonnen (Nederlands kampioen, We-

reldkampioen, Olympisch kampioen) 
en ben zelfs uitgeroepen tot de beste 
hockeyster ter wereld. Maar ik doe 
het nog steeds met heel veel plezier, 
dus we gaan gewoon door.”

Studeer je nog?
“Ik studeer commerciële economie, 
maar ik ben heel veel tijd bezig met 
het hockeyen. De studie staat op een 
laag pitje.”

Wat is je lievelingspositie?
“Verdedigende middenvelder en als 
ik  maar kan rennen en achter de bal 
aan, vind ik het prima. Wat ik abso-
luut niet wil, is keepen. Eerlijk gezegd 
ben ik een beetje bang van de bal 
dus een plaats in de goal vind ik niet 
leuk.”

Wie vind je de beste speelster ter 
wereld?
“Mijntje Donners was natuurlijk heel 
erg goed maar Luciana Aymar uit Ar-
gentinië is voor mij de absolute top. 
Zij is zeven keer uitgeroepen tot de 
beste speelster van de wereld en dat 
wil wat zeggen natuurlijk.”

Van welke trainer heb je het meest 
geleerd?
“Marc Lammers. Hij heeft me in het 
Nederlands elftal gehaald en van 
hem heb ik echt veel geleerd.”

Welke slag gebruik je in de wedstrij-
den?
“Ik doe eigenlijk alleen maar pu-

shen.”

Heb je vaak commentaar op de 
scheidsrechters?
“Ik ben zo fanatiek in het veld, dat 
het regelmatig  gebeurt. Geen gro-
ve taal of scheldwoorden natuurlijk 
maar gewoon een beetje moppe-
ren. De meeste scheidsrechters in de 
hoofdklasse voelen dat goed aan en 
na de wedstrijd komt het allemaal 
goed.”

Hoeveel sticks heb je?
“Ongeveer 15 stuks met een lie-
velingsstick waar ik het liefst mee 
speel.”

Oproep:
Wil jij ook jeugdreporter worden. 
Ben jij tussen de 8 en 13 jaar en wil 
je ook jouw grote voorbeeld of jouw 
held interviewen? Stuur een mailtje 
naar onze redactie en laat weten 
wie jij graag zou willen interviewen. 
Voorwaarde is wel dat je net als Teun 
het interview zelf regelt. Wil het niet 
helemaal lukken dan helpen we je 
graag een handje. Degene die je wilt 
interviewen hoeft niet per se we-
reldberoemd te zijn. Je held kan ook 
gewoon uit Rooi komen. Een brand-
weerman, je paardrijdende oom of 
de vuilnisman: Alles kan! We zijn be-
nieuwd wie er op je lijstje staat!  

Mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl of bel 
naar 0413-479322

Alles voor kinderen onder één dak!

Van de Kamp en Kiddooz slaan de handen ineen

Zoals jullie wellicht gelezen of ge-
hoord hebben gaat Chantal van 
den Oever-van de Kamp zich be-
gin volgend jaar specialiseren in de 
verkoop van kinderschoenen in het 
huidige pand aan de Hertog Hen-
drikstraat 12 te Sint-Oedenrode. 
Afgelopen week is daar echter een 
waardevolle toevoeging bijgeko-
men. Kiddooz Kinderkleding, die 
momenteel gevestigd is in Liempde, 
gaat mede haar intrek nemen in het 

pand van Van de Kamp.

Hiermee willen zij de in Sint-Oeden-
rode ontstane behoefte aan kinder-
kleding in combinatie met kinder-
schoenen als een compleet pakket 
in gaan vullen. Want wat is er voor 
ouders makkelijker in deze toch al zo 
drukke tijden om alles onder één dak 
te kunnen kopen!? 

De winkel zal zeer gastvrij en kind-

vriendelijk worden ingericht met een 
zeer ruime collectie in alle prijsklas-
sen. “Uw kind kan hier dus van top 
tot teen worden aangekleed”, aldus 
een enthousiaste Chantal en Mirjam. 
We vinden allebei kwaliteit en een 
goede service voor onze klanten erg 
belangrijk, daarom hebben we ook 
samen deze formule opgezet. We 
zullen beiden ons bestaande mer-
kenpakket handhaven en dit zelfs 
gaan uitbreiden om een zeer com-
plete collectie te kunnen presente-
ren! 

In deze formule houden we ieder 
onze specialiteit, Chantal is gespeci-
aliseerd in kinderschoenen van ma-
tje 18 t/m maat 40. Mirjam is gespe-
cialiseerd in baby- en kinderkleding 
vanaf maatje 44 t/m maat 176. 
Hiermee kunnen we kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 14 jaar van een 
complete nieuwe, eigentijdse outfit 
voorzien! Naast kinderschoenen en 
kinderkleding kunt u ook bij ons te-
recht voor houten speelgoed, leuke 
accessoires, cadeauartikelen, etc. 
Bij een nieuwe opzet (2 winkels in 
1 pand) hoort natuurlijk ook een 
nieuwe naam! Hiervoor vragen wij 
jullie hulp bij het bedenken van een 
passende, leuke en kindvriendelijke 
naam voor de kinderschoenenzaak. 
Deze naam moet goed passen bij 
de naam Kiddooz die voor de kin-
derkledingzaak zal worden gehand-
haafd, zodat een gezamenlijke naam 
naar buiten toe kan worden uitge-
dragen.  Diegene met de leukste en 
origineelste naam wordt door ons in 
het zonnetje gezet en ontvangt een 
nieuw paar kinderschoenen. Inzen-
dingen zijn van harte welkom tot 1 
december a.s. via de mail op info@
vandekampschoenenensport.nl. Op 
1 maart 2013 zullen wij gezamenlijk 
onze deuren openen en hopen we 
al onze bestaande en nieuwe klan-
ten te kunnen verwelkomen in onze 
vernieuwde winkel. Wij hebben er 
in ieder geval veel zin in en zien uit 
naar jullie reacties!

advertorial

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

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

letter type.

Baskerville Old face

Bell MT

Arial

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE

M .ob.0

letter type.

letter type.

letter type. Young Baroque plain

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE

M .ob.0

Huisstijl  Cor het Fruitboerke in eps  /ai

Voor de feestdagen 
of gewoon een gezellig avondje

Gourmet compleet  13 euro p.p.
Luxe huzarensalade*     7 euro p.p.
Zalmsalade*    10 euro p.p.
gegarneerd met div. soorten vis

*Huzaren- en zalmsalade minimaal 4 pers.
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Bergmans Jeanshouse, Nieuwstraat 4, Son en Breugel. 0499-460738 
www.bergmansjeanshouse.nl

Geniet maar drink met mate - Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Het voor een heerlijk avondjeBeste
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BesteSlijter.nl

berenburg
1 liter

Sonnema
vieux
1 liter

Parade

jonge
jenever

1 liter

Hooghoudt

Dalwhinnie

Talisker

single
malt

0.7 liter

Esbjærg
vodka
1 liter

Sylvester
6-pack-30cl

Brand

PiperHeidsieck
champagne

0.75 liter

6 halen 5 betalen

10.

332

45

Voor de Beste wijnen
moet u bij de BesteSlijter zijn

31.95

10.95 10.95
28.95

12.95

Leerlingen Basisschool Olland doen mee 
fietsverlichtingsactie Lightwise

Leerlingen van basis-
school Sint Petrus doen 
op 21 november mee met 
de ANWB fietsverlich-
tingsactie Lightwise. In 
dit speciale programma 
voor basisscholen staat 
een veilige fietsverlich-
ting voor leerlingen cen-
traal. Basisschool Sint Pe-
trus vindt het belangrijk 
dat haar leerlingen met 

een goed verlichte fiets naar school gaan. 
Zeker nu de dagen korter worden. 

ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal les-
pakket en een toolkit. Eerst bespreken de 
leerlingen in een speciale les de noodzaak van 
goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarna 
controleren ze hun fietsen. Dit doen ze met 

behulp van de Lightwise gereedschapskoffer 
met daarin alle benodigdheden voor een vei-
lige en verlichte fiets. Ook bevat de Lightwise 
gereedschapskoffer inspectieformulieren en 
een digitaal lespakket voor de leerlingen. Zo 
gaan alle leerlingen van Basisschool Sint Pe-
trus met een goed verlichte fiets de winter in.

Praktische informatie:
De stand zal worden opgebouwd in de fiet-
senstalling bij groep 3/4.  Opa Dré en Broer 
van de Pasch zullen aanwezig zijn als fiets-
controleurs. Het programma op de dag zelf is 
als volgt. 08.45-09.45 uur: groep 7/8 09.45-
11.00 uur: groep 6/7
11.00-12.00 uur: groep 4/5. Als de fietsver-
lichting in orde is ontvangen de kinderen een 
OK sticker op de fiets.

Burgemeester opent Sas en Tas

‘Wij maken geschiedenis zichtbaar in het landschap’
De Stichting Brabantse Bronnen gaat met fi-
nanciële steun van de provincie Noord-Bra-
bant, Streekraad Het Groene Woud, Stich-
ting DELA fonds en het Cultuurfonds van de 
Bank Nederlandse Gemeenten geschiedenis 
zichtbaar maken in het landschap. Zij doet 
dat door negen banken te plaatsen rondom 
Liempde en Schijndel die voorzien zijn van 
een lokaal toponiem. ‘Wij vinden het belang-
rijk mensen te verbinden met hun verleden. 
Door op de banken een oude lokale naam te 
zetten en een bordje met uitleg erbij te plaat-
sen ervaren passanten iets van de gelaagd-
heid van het landschap. Ze lezen hoe al zes 
eeuwen geleden mensen een naam hadden 
voor die plek of een boerderij in de buurt’, 
zegt prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzit-

ter van de stichting. Dankzij onderzoek van 
dr. Geertrui Van Synghel en van de lokale 
vorser Henk Beijers konden de oude plaats-
namen uit documenten worden opgediept.

Met hulp van de plaatselijke heemkunde-
kringen werden de plekken geselecteerd. 
Volgens Ger van den Oetelaar, bestuurslid 
van de Stichting Brabantse Bronnen, is die 
betrokkenheid essentieel: ‘Met onze stich-
ting willen we historische bronnen en kennis 
ontsluiten voor een breed publiek. Wij vin-
den dat die gebruikt moeten worden voor 
innovatie in onze plaatselijke economie en 
de ontwikkeling van ons landschap. Door 
het plaatsen van de banken maken wij ge-
schiedenis zichtbaar in het landschap.’

De nieuwste winkel 
van Sint-Oedenrode, 
Sas en Tas, kan terug-
kijken op een geslaagd 
openingsweekend. 
Op donderdagavond 
was burgemeester 
Maas van de partij 
om de zaak officieel 
te openen. Het moet 
hem deugd doen dat 
wederom een leeg-
staand pand in het 
centrum van Sint-
Oedenrode wordt ge-
vuld. Sas en Tas was 
vervolgens drie dagen 
achter elkaar open. 
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maatwerk zonder meerprijs • superaanbiedingen

maatwerk zonder meerprijs • superaanbiedingen
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ZONDAG OPEN 12-17U
EIGEN IMPORT
ALLES UIT 
EIGEN FABRIEK

NERGENSGOEDKOPER

AKTIE: TEAK EN WICKER 
TUINMEUBELEN: ALLEEN DEZE WEEK 10%

EXTRA KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE
en we waren al de goedkoopste!

Leenderweg 277e • Eindhoven
tel. +31 40 202 72 48

www.meubel-stunter.nl

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

IN
teak (tuin)
tafels
en
tuinstoelen

SUPER-
AANBIEDING

NU DEZE WICKER STOEL

€139,-
(advies verkoop prijs is € 249,-)

TEAK TAFELS
140x80 = € 369,-
160x90 = € 419,-
180x90 = € 459,-

200x100 = € 489,-

220x100 = € 549,-
240x100 = € 629,-
260x100 = € 699,-
280x100 = € 789,-
300x100 = € 889,-

OP BOVENSTAANDE PRIJZEN KRIJGT U DUS NOG EENS
10% EXTRA KORTING!!!

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK TAFELS 
GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

Nieuw + Oud teakhout          
Nieuw        Oud 

140 x 80 cm = € 325 € 399
160 x 90 cm = € 345 € 439
180 x 90 cm = € 375 € 459
200x100 cm = € 385 € 495
220x100 cm = € 419 € 545
240x100 cm = € 459 € 599
260x100 cm = € 525 € 679
280x100 cm = € 585 € 745
300x100 cm = € 595 € 779

Zware teakhouten
grutterskast
van € 1839,- 
nu voor

€ 1249,-

Teakhouten 
tv-kasten 
in vele 
uitvoeringen

www.meubel-stunter.nl
Meubel-Stunter Eindhoven
Leenderweg 277e 
5643 AJ Eindhoven
Tel. 040 202 72 48
Zondag open van 12-17 uur
Maandag gesloten

Meubel-Stunter St.-Oedenrode
Eerschotsestraat 72e 
Sint-Oedenrode
Tel. 06-50936121
Zaterdag open van 9-17 uur
Dinsdag + vrijdag open
van 12-17 uur
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Bisschop Hurkmans ontvangt eindproduct 
Project Kartuizerklooster

In het Rooise gemeentehuis heeft 
vrijdagmiddag de eindpresentatie 
plaatsgevonden van het Project 
Kartuizerklooster. Monseigneur 
drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, kreeg van 
voorzitter van de Stichting Kar-
tuizerklooster, Jan Kerkhof, het 
boek Kartuizers in het land van de 
Dommel; Klooster Sint-Sophia van 
Constantinopel bij ’s-Hertogen-
bosch 1466-1641, uitgereikt. De 
schrijver van het boek, Jan San-

ders, was daar ook bij aanwezig. 

De afgelopen jaren is er veel ge-
beurd rondom het Kartuizerkloos-
ter. In 2009 werden belangrijke 
bronnen van het in Olland gestich-
te kartuizerklooster Sinte Sophia 
van Constantinopel (her)ontdekt. 
Naar aanleiding van dit gebeuren 
werd een project gestart om een 
aantal maatschappelijke en econo-
mische producten te maken rond 
dit thema. Er werd veel onderzoek 

gedaan en verschillende produc-
ten ontwikkeld. Vrijdag vond de 
eindpresentatie van die produc-
ten plaats. Het was erg druk in 
de raadzaal. Mensen luisterden 
geboeid naar de lezingen en kre-
gen daarna de mogelijkheid om 
de voortbrengselen te kopen en 
te proeven. De reacties waren erg 
lovend. Het project kan daarom als 
zeer geslaagd worden getypeerd. 

“Alle kinderen willen techneut worden”

Nederland komt op dit moment zo’n 165000 techneuten te 
kort. Duitsland zelfs 3500000. Dat zijn immense aantallen. 
Dat is Martien Bekkers van BKRS Crane Systems tegen het 
zere been, want hij ziet de technische sector natuurlijk het 
liefst floreren. Afgelopen donderdag stond hij weer met een 
stand op de jaarlijkse DoeDag van het Elde College.

Samen met een jonge werknemer probeerden ze de jeugd van 
verschillende regionale basisscholen te enthousiasmeren met 
een vernuftig technisch vier-op-een-rij spel. Dat lukte aardig. 
Martien: “Ze waren onder de indruk hoe leuk techniek kan zijn. 

Za 24/11

GOUD VAN OUD 
LIVE!
met o.a tribute to Roy Orbison 
& Everly brothers 
optreden AD SWART EN 
LUC BENNIE 
(winnaar soundmixshow)
een avond van golden 
evergreens en rock & roll
aanvang 21.00uur, 
toegang gratis

zo 25/11

ELVITA 
MODESHOW
m.m.v Elvita trendy mode
Brenda s hairstyle
Nieke schoonheidssalon
De Schoenreus
Livin on love woonaccessoires
entree 2 euro incl. lot met kans 
op total make over!
aanvang 19.00uur
 zaal open 18.15.

Café zaal ‘t Hooghuys , 
ook voor al uw 

feesten en partijen !
Kapelstraat 48/50 5466PD  Eerde. 

www.hooghuys.nl

Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

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

GOURMET
SCHOTEL

2 kipfilet
2 biefstukjes

1 varkensschitzeltje
1 gourmetsaté

1 gourmetburger
1 gourmetvinkje

Voor meer informatie 

kijk op onze website

à € 5,95 p.p.

Bij bestelling van een voor- en 
hoofdgerecht is het dessert gratis

20% korting op het diner bij:

T: 0413 28 86 91
www.kreta-rooi.nl

T: 0413 47 43 92
www.brasseriedebeleving.nl

(1 persoon per spaarkaart)

2e pannenkoek gratis Het 2e lunchgerecht 
van de kleine kaart gratis

20% korting op het diner
(excl. drank)

50% korting op 2e hoofdgerecht
van de dinerkaart

T: 0413 47 77 78
www.panencook.nl

T: 0413 47 49 01
www.derooiseboerderij.nl

T: 0413 49 03 14
www.restaurantosteria.com

T: 0413 47 03 46   
www.debeurssintoedenrode.nl

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

 niet geldig op zaterdag en zondag, 
1 kaart = 1 persoon

Voor elke €10,- aan boodschappen bij AH Koopman. ontvangt U tussen 
19 november en 30 december een restaurantzegel. Plak ze op deze kaart en 
een volle kaart geeft recht op de korting zoals hier vermeld per restaurant

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de maanden januari en februari

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in een jong en 

enthousiast team en de mogelijkheid om jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar de zin te maken 
en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 5491 TB 
Sint-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

 

Grand Café & zalencentrum De Beurs   

Heuvel 44  -  5492 AD Sint-Oedenrode  -  Telefoon: 0413-470346    
 www.debeurssintoedenrode.nl  - info@debeurssintoedenrode.nl  -  Twitter: @debeursrooi  
 
 

Persbericht De Beurs inzake Spaaractie Albert Heijn 
 
 
 
Grand Café De Beurs 
 
Grand Café & Zalencentrum De Beurs aan de Heuvel in Sint-Oedenrode is sinds jaar en dag 
van alle culinaire markten thuis. Diners, bijeenkomsten en feestavonden in haar zalen, 
cateringen aan huis en lunch, diner of gewoon een kopje koffie in het Grand Café behoren 
tot de mogelijkheden. 
 
Kwaliteit, service en Brabantse gemoedelijkheid staan centraal als je te gast bent bij Edwin 
Gordijn, Sander van de Ven en hun team. Zowel de koks als de bediening laten niets aan het 
toeval over, alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Met een sfeervol Grand Café, een ruim 
terras aan de hoofdstraat van Rooi, twee multifunctionele zalen en de mogelijkheid om 
partijen te verzorgen op locatie kunnen al je wensen ingevuld worden. 
 
De Beurs neemt met genoegen deel aan de spaaractie van de Rooise Albert Heijn. Met een 
volle spaarkaart krijg je in het Grand Café 50% korting op het 2e hoofdgerecht van de 
dinerkaart.  
 
Culinair genieten doe je natuurlijk bij De Beurs, hét bruisend middelpunt van de Rooise 
samenleving! 

 

ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

Nijnselnaar Arjan Dortmans van Van Thiel Optimaal, 
helpt kinderen met het demonteren van een wc-pot

De DoeDag is voor mij buiten verwachting 
goed verlopen. Op onze stand kwamen ze 
in aanraking met elektro, mechanica, pneu-
matiek, hydrauliek en afstandsbesturingen. 
Mooi toch dat je met deze technieken zo-
veel kunt aansturen. Alle kinderen hebben 
mij toegezegd dat ze allen techneuten wor-
den.”

Of ze uiteindelijk woord houden, valt nog te 
bezien. De kinderen hebben natuurlijk nog 
een lange weg te gaan voor ze een beroeps-
keuze moeten maken. 

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:
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Indien u een glasvezelaansluiting bij TriNed Glasvezel 
wilt bestellen dan kunt u hiervoor het bestelformulier 
invullen op www.trined.nl. 

U kunt ook bellen met 0413 477885

Gl
as

ve
ze

l
TriNed Glasvezel, 
de lokale provider 
met service!

30
60

100

Nu alle 30, 60 en 100Mbps glasvezelpakketten 

met of zonder televisie en bellen het eerste 

jaar voor slechts €45,- per maand!

 E45,- 

www.trined.nlOp vrijdag 30 november en vrijdag 7 december staat de 
informatiebus van TriNed Glasvezel op het Kerkplein.



Woensdag 21 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 33

ALLES SNEL 
IN. HUIS

NU BESTELLEN, VOOR KERST IN. HUIS*

Prior van Milstraat 6  Uden,  0413-262539,  www.vandonzel.nl

*VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL.

OPEN ZONDAG
25 NOVEMBER

Roois natuurschoon

Afgelopen zondagmorgen maakte André van de Laar deze prachtige na-
tuurfoto in een weiland langs de Boskantseweg. Echt Roois natuurschoon. 
Wilt u ook een foto van Roois natuurschoon met ons delen? Schroom dan 
niet en mail het ons! Alvast bedankt. redactie@demooirooikrant.nl

Deze foto is gemaakt door André van de Laar

Dit jaar neemt de Kunst-
stichting Sint-Oedenrode 
u als Rooienaar in een 
maandelijkse kunstcolumn 
mee op een tocht langs 
verschillende beelden. 
Voor de één een introduc-
tie. Voor de ander meer 
verdieping. Wees welkom 
en ga met ons mee.

Beelden voor Boskant
Veelvuldig komen ze voor 
in het Rooise landschap. 
Inwoners van Sint-Oe-
denrode die er zorg voor 
dragen. Knotwilgen. Een 
combinatie die als inspira-
tie gold voor de Tilburgse 
kunstenaar Sjef Voets.

Overal in het Rooise land-
schap is de knotwilg te 
vinden. Een boom met een 
karakteristieke vorm. Een 
boom met een karakteris-
tiek onderhoud. Het knot-
ten. In vroeger tijden werd 
er geknot voor de pro-
ductie van wilgentenen. 
In huidige tijden is het meer een 
tijdrovende last dan een econo-
mische must. Het werk wordt nu 
veelal door vrijwilligers gedaan. 
Beloond met subsidie: de knot-
vergoeding. Burgers en gemeen-
te zetten zich samen in om deze 
door de mens gevormde boom in 
het landschap te behouden. 

Voets merkte de waardering, lief-
de en respect voor het hen om-
ringende landschap bij de bewo-

ners van Boskant op. En bedacht 
een manier om deze connectie 
vorm te geven. Vanuit een blok 
graniet zaagde hij zijn versie van 
deze wilg. De ruwe brok graniet 
lijkt opengebarsten en in twee 
helften uiteengevallen. Op het 
Ritaplein staan deze buitenste 
schelpen. Het positief. De gladde 
binnenvormen zijn geplaatst op 
de rotonde van de Boskantse-
weg. Het negatief. Sinds 2001 
daar als een puzzel verbonden. 

Positieve en negatieve vor-
men in relatie met elkaar. 
De gaten symboliseren de 
takken. En het verwijde-
ren ervan. Verwijzend naar 
de noeste arbeid voor het 
vormbehoud van de boom.

November. Eén van de 
twee maanden van het jaar 
waarin gestookt mag wor-
den. Het knotten kent in 
deze tijd van het jaar zijn 
hoogtepunt. Een mooi mo-
ment om het respect voor 
deze boom te omarmen. 
Een mooi moment om Beel-
den voor Boskant te omar-
men. Zoals het negatief en 
het positief van de beelden 
van Voets elkaar omarmen.

Beelden voor Boskant. Een 
ode aan de Rooise, maar 
met name de Boskantse, 
inwoners die de knotwilg 
in het landschap met liefde 
verzorgen. En hiermee het 
landschap zijn karakteristie-
ke waarde laat behouden. 

Een knotwilg kan zo’n 50 jaar 
oud worden. De Beelden voor 
Boskant kunnen met liefde en 
verzorging van bewoners en ge-
meente eeuwig blijven bestaan.

Marjolein Jacobs

Kunststichting Sint-Oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

KERSTWEEKEND
BIJ TUINCENTRUM KRANS

18,19 en 20 november

Openingstijden:

Vrijdag            09.00 – 21.00 uur
Zaterdag       09.00 – 17.00 uur
Zondag        12.00 tot 17.00 uur 

Tijdens dit kerstweekend 

15% korting 
op alles 

(m.u.v. bloemen en planten)

Onder het genot van een glas 
glühwein, warme chocolademelk 
en lekkere hapjes is het heerlijk 

toeven tijdens ons kerstweekend

Schijndelseweg 65 
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

KERSTWEEKEND
BIJ TUINCENTRUM KRANS

18,19 en 20 november

Openingstijden:

Vrijdag            09.00 – 21.00 uur
Zaterdag       09.00 – 17.00 uur
Zondag        12.00 tot 17.00 uur 

Tijdens dit kerstweekend 

15% korting 
op alles 

(m.u.v. bloemen en planten)

Onder het genot van een glas 
glühwein, warme chocolademelk 
en lekkere hapjes is het heerlijk 

toeven tijdens ons kerstweekend

Schijndelseweg 65 
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

23-24-25 november

Onder het genot van dampende 
Glühwein, warme chocolademelk 
en heerlijke hapjes!!!

Kom gezellig langs 
en adem de kerstsfeer!

Kerstweekend!

Openingstijden:
Vrijdag: 09.00 tot 21.00u
Zaterdag: 09.00 tot 17.00u
Zondag: 12.00 tot 17.00u

Dit weekend: 
alle kerstspullen 

-15%!!

Functie;  makelaar/ taxateur
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste 
woningmakelaar om ons team te komen versterken.

Raadhage Makelaardij is gespecialiseerd in verkoop, verhuurbemiddeling, 
taxeren van woningen, bedrijfsmatig, landelijk en agrarisch vastgoed.
Ook adviseren wij bij o.a. planschade en onteigening.
Wij zijn een relatief klein bedrijf en werken nauw samen.
Het meedenken binnen de organisatie wordt  gestimuleerd. 
Enkele kernwoorden van Raadhage makelaardij zijn; 
no-nonsense, marktkennis,  persoonlijkheid en klantgerichtheid.

• HBO opleiding vastgoed & makelaardij 
• bereid in de avonduren of op zaterdag te werken
• inlevingsvermogen
• ervaring is een pré
• leergierig
• rust en vertrouwen uitstralen
• stressbestendig 
• commercieel

Wijze van solliciteren: 
U kunt uw sollicitatiebrief vóór 15 december 2012 mailen naar 
jpvdhurk@raadhage.nl met uw cv en pasfoto. Voor informatie kunt u 
bellen met  Jan- Pieter van den Hurk, tel.  06-53498898.
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biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In de 10e ronde waren er goede 
scores voor Wapen van Eerschot 
(83), Wellie Winne Welles (81) en 
Gin Keus 80 punten. 

Korte partijen: 
Tiny van Mosseveld (Wellie Winne 
Welles) 48 car. in 9 beurten (moy. 
5,33), Toon van Uden (Beurs) 26 
car. in 9 beurten waarbij een se-
rie van 11 (moy. 2,88), Wim van 
Liempd (’t Straotje) 20 car. in 9 
beurten waarbij een serie van 8 
(moy. 2,22), Petra Leijtens (Wel-
lie Winne Welles) 24 car. in 11 
beurten (moy. 2,18), Geert van de 
Wetering (Jachtrust) 30 car, in 12 
beurten (moy. 2,5), Jan Smits (St.
Joris) en Wim Hulsen (Kofferen) 
24 car. in 12 beurten (moy. 2), 
Bart van de Bergh (Gin Keus) 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66), Ron 
van Adrichem (Boskant) 20 car. in 
13 beurten (moy. 1,53), Nico Lu-
cius (Wellie Winne Welles) 60 car. 
in 14 beurten (moy. 4,28) en Bas 
van Beers (’t Straotje) 34 car. in 14 
beurten (moy. 2,42). Albert Kus-
ters (38 car.) van St.Joris maakte 

een serie van 15 caramboles.

Uitslagen: 
Dorpsherberg – ’t Straotje 63-77, 
St.Joris – Wellie Winne Welles 59-
81, Oud Rooi – Wapen van Eer-
schot 57-83, Jachtrust – Boskant 
56-77, Gin Keus – D’n Toel 80-60,              
‘t Pumpke – B.C. Eerschot 64-72, 
Beurs – Kofferen 76-64.

Stand: 
1 Oud Rooi 762, 2 Beurs 734, 3 
Wellie Winne Welles 733, 4 Kof-
feren 730, 5 Wapen van Eerschot 
723, 6 Boskant 718, 7 Gin Keus 
715, 8 St.Joris 712, 9 D’n Toel 691, 
10 Jachtrust 680, 11 B.C. Eerschot 
673, 12 ’t Straotje 670, 13 ’t Pump-
ke 604, 13 Dorpsherberg 582.

Progamma
Ma. 19 nov. Boskant – Dorpsher-
berg, ’t Straotje – St.Joris, B.C. Eer-
schot – Beurs , Kofferen – Oud Rooi 
Di. 20 nov. D’n Toel – ’t Pumpke. 
Do. 22 nov. Jachtrust – Gin Keus, 
Wellie Winne Welles – Wapen van 
Eerschot       

Sjef van den Berg wint brons op 
internationaal toernooi

handboogschieten

Op de clubavond afgelopen vrij-
dag is geschoten voor de Afval-
emmer van Ontspanning. Dit is 
een wisseltrofee geschonken door 
twee voormalige Keizers van Ont-
spanning. De schutters worden op 
basis van loting ingedeeld in pou-
les. Na 15 pijlen gaan de beste 2 
schutters uit elke poule gaan door 
naar de 2e ronde. In deze en de 
volgende poules schieten steeds 
2 schutters tegen elkaar 10 pijlen. 
De winnaars gaan steeds door. Na 
een spannende wedstrijd werd 
geheel onverwacht Beppie van 
Bergen winnaar van de trofee na-
dat ze in de finale de huidige Kei-
zerin had verslagen.

Dinsdagmiddag is bij de vetera-
nen afdeling van Ontspanning een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Deze wedstrijd gaat over 25 pij-
len op een 60 cm blazoen op 18 
meter. Dag winnaar was Jan van 
Erp met 216 punten. Verdere uit-
slag Antoon Vervoort 215, Leo van 
Breugel 213, Ron Spijker 198, Jan 
Gordijn 184, Albert van Ofwegen 
171, Ad Hastenberg 165 en Jan 
Lathouwers 81. 
Afgelopen weekend, 16 t/m 18 
november is in Amsterdam het 
face2face toernooi geschoten. Een 
groot internationaal toernooi dat 
meetelt in de wereldbeker compe-
titie. Sjef van den Berg schoot mee 
in het nationaal team van Neder-

land. Het toernooi begon op vrij-
dag met een kwalificatieronde met 
72 heren recurve schutters. 48 van 
hen gingen door naar de zaterdag. 
Sjef won alle 5 de poulewedstrij-
den en ging met 10 wedstrijdpun-
ten door naar de 1e eliminatie-
ronde. Op zaterdag werden er 3 
eliminatierondes geschoten. Het 
aantal schutters werd steeds ge-
halveerd. 48 schutters werden er 
24 en daarna nog 12. Sjef ging in 
de eerste ronde door met weer 10 
wedstrijdpunten. De tweede ronde 
werd wat zwaarder, maar Sjef won 
4 van de 5 partijen en ging door 
met 8 wedstrijdpunten, zodat hij 
bij de laatste 12 stond. In de derde 
eliminatierond gingen er nog maar 
4 schutters door naar de finales 

op zondag. Sjef bleef zijn goede 
vorm behouden en met 1 gelijke 
partij ging hij door naar de laatste 
vier met 9 wedstrijdpunten. Op 
de zondag werd alleen een kruis-
finale en een bronzen of gouden 
finale geschoten. De finales verlie-
pen volgens het setsysteem, best 
of seven. Wie het eerst vier setjes 
van drie pijlen wint, is winnaar. Sjef 
stond hier tegen de Duitser  Se-
bastian Rohrberg, de winnaar van 
het toernooi in 2006. Het was een 
spannende strijd die gelijk op ging. 
Bij een stand van 3-3 schoot Sjef 
een rondje 29 en de Duitser schoot 
30. Sjef ging door naar de bron-
zen finale. Hierin trof hij opnieuw 
een Duitse tegenstander, Daniel 
Hartman. Sjef begon vol vertrou-
wen aan de finale. Hij nam meteen 
een voorsprong van 2-0 met twee 
rondjes 30. De derde ronde was 
voor Daniel met 30-27. Daarna 
won Sjef nog twee sets met 30 en 
29 punten. Hij won de bronzen 
medaille met 4-1.

Meer informatie en uitslagen, o.a. 
van Rick v.d. Oever en Jan van 
Tongeren van Concordia, zijn te 
vinden op www.face2face-arche-
ry.org.  Dinsdagmiddag is er bij de 
Rozelaer een reguliere wedstrijd. 
Op dinsdag en donderdagavond is 
het vrij trainen (als er geen wed-
strijden zijn) en op woensdag-
avond traint de jeugd.

paardensport Top weekend voor Rooise Ruiters 
en Ponyruiters

Dit weekend stond de springwed-
strijd in Schijndel op het program-
ma voor de paarden. Deze tweede 
selectiewedstrijd werd georgani-
seerd door rijvereniging St. Gen-
oveva uit Breugel. De ponyruiters 
waren te gast in Veldhoven. Voor 
hen was dit alweer de derde selec-
tiewedstrijd van het indoorseizoen.

In Veldhoven was het voor Hilde 

van den Oever en Rana belang-
rijk om een mooi resultaat neer te 
zetten. Zij wisten de twee voor-
gaande selectiewedstrijden al twee 
eerste prijzen te behalen en waren 
daarom topfavoriet voor het kring-
kampioenschap. Afgelopen zon-
dag lieten zij zien dat ze niet voor 
minder naar huis gingen. Weder-
om wist deze jonge amazone met 
haar paard te winnen in de klasse 

D-L2. Officieel zal in Son de laatste 
selectiewedstrijd verreden worden, 
maar dit duo schreef dit weekend 
al het kringkampioenschap op hun 
naam!
De paarden begonnen zondag-
ochtend al vroeg in Schijndel. Om 
kwart voor negen was Bram van 
Gaal al aanwezig met zijn twee 
paarden. In de klasse L nam hij 
deel met zijn paard Caro. Hier 
wist hij twee mooie foutloze rit-
ten neer te zetten en eindigde 
daarmee op een 2e plaats. Dat 
hij in vorm was bleek later op de 
dag nogmaals. In de klasse M reed 
hij met zijn paard Wannebee een 
mooie foutloze eerste ronde. Maar 
nu was hij vastbesloten om voor 
de overwinning te gaan. Met een 
hele snelle barrage schreven zij de 
winst in hun rubriek op hun naam. 
Anne Jansen en Zennith kwamen 
in deze rubriek ook aan de start. 
Deze combinatie heeft de afgelo-
pen weken al veel prijzen mee naar 
huis mogen nemen. Ook dit week-
end twee foutloze ritten en een 6e 
plaats.

Familiebiljarttoernooi 
“Paul Raaijmakers Trofee”

Afgelopen zaterdag werd er in “Het 
Wapen van Eerschot” alweer voor 
het 6e jaar gestreden om de “Paul 
Raaijmakers trofee”, een biljarttoer-
nooi ter nagedachtenis van de in 
2006 overleden Paul Raaijmakers. 
Elk jaar wordt deze locatie gekozen 
omdat de service, op tijd wat drin-
ken en een lekker bittergarnituur, 
van een goed niveau is.

De organisatie van dit toernooi ligt al 
jaren in handen van Jan Raaijmakers 
uit Schijndel. Met zijn broer Harry uit 
Nijnsel en zwager Jan Klomp uit Sint-
Oedenrode vormen zij de senioren 
(zie foto)

Jan Klomp gaf, voordat hij de eer-
ste stoot maakte, al aan het gevoel 
te hebben dat hij uit vorm was. Op 
de vraag of hij met biljarten ooit wel 
eens in vorm is geweest, wees hij op 
de foto van die enkele jaren geleden 
niet voor niets van hem is gepubli-
ceerd in de plaatselijke media toen hij 
tijdens het  toernooi een goede dag 
had. Jan eindigde op een gedeelde 
5e plaats en had hier vrede mee.
Jan Raaijmakers, conrector in ruste 

van het Elde College in Schijndel, 
behaalde een keurige 3e plaats, ook 
dit toernooi moest hij zijn meerdere 
erkennen in een aangetrouwde neef 
en bleef daardoor weer zitten met de 
vraag waarom hij nou altijd van die 
Bart moest verliezen. Voor Jan is het 
pijnlijk omdat hij tot op heden nog 
nooit met de trofee, een grote beker, 
naar Schijndel kon vertrekken.
Hij blijft trainen, elke winter traint 
hij op donderdagavond in Café de 
Schuif in Gemonde.
Harry Raaijmakers uit Nijnsel, als 
nummer 11 geëindigd, ondanks de 
hoogste serie van de dag met 8 ca-
ramboles, wilde geen commentaar 
geven op zijn teleurstellende presta-
tie. Na enig aandringen  verklaarde 
hij wel trots te zijn dat zoon Ruud als 
eerste was geëindigd.

Ruud moest de finalepartij spelen 
tegen Christ Raaijmakers uit Veghel, 
Christ bleek zijn kruit in de vorige 
partijen te hebben verschoten, Ruud 
won overtuigend. In maart 2013 
wordt het volgende toernooi gehou-
den, tijdstip 14.00 uur, locatie Het 
Wapen van Eerschot.

v.l.n.r.: Jan Raaijmakers, Jan Klomp en Harrie Raaijmakers

Vele prijzen voor Nijnselse Ruiters tijdens Indoor 
Breugel in Schijndel
Zaterdag en zondag werd in ma-
nege de Molenheide in Schijndel 
door rijvereniging Sint Genoveva 
uit Breugel het jaarlijkse Indoor 
Breugel georganiseerd.

Vele Nijnselse Ruiters kwamen 
aan start in de mooi opgebouwde 
springpiste en wisten zich in de 
prijzen te rijden. Zaterdag in de 
klasse B waren het Moniek van 
Gastel met Coco Flanel en Marjan 
van Hooft met Ancelotti die met 

een 6e prijs een begin maakten 
aan de prijzenregen voor Nijnsel.
Suzan van Gastel wist zaterdag 
met Boncetto W 8e te worden in 
de klasse L.

Op zondag was het weer Suzan 
die in de klasse L zich op mocht 
stellen voor de prijsuitrijking. Dit-
maal een 8e prijs met AO's Chuck.  
In de klasse M was het helemaal 
feest voor Nijnsel. Suzan van Gas-
tel wist 3e te worden met Bank-

roet en 4e met Chaplin. Thom 
van Dijck behaalde eveneens een 
3e prijs met Coco Habana en een 
7e prijs met Chijioke. Eline Peters 
werd met haar paard Balinda FS in 
deze klasse 4e.
Thom van Dijck startte vorige 
week met Chijioke ook in Wan-
roij en werd daar 4e. Zijn broer 
Paul kwam dit weekend aan start 
tijdens een springwedstrijd in de 
Mortel. Hij behaalde een mooie 2e 
prijs in de klasse L met To Saffier H.

Kijk voor foto´s van evenementen op www.mooirooi.nl
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zaalvoetbal Brasserie De Beleving nieuwe 
sponsor zaalvoetbalteam

De B-poule kampioenen van de Rooise-zaalvoetbalcompetitie hebben een nieuwe sponsor. Ralf Dirven van 
Brasserie de Beleving was meteen enthousiast en stak deze mannen in het nieuw. Ter kennismaking is het team 
afgelopen vrijdag heerlijk gaan eten bij Brasserie De Beleving. 
Ralf en Noortje, het team wil jullie nogmaals bedanken voor de prachtige tenues en het sponsoren.

Voor meer informatie:
Van de Laar Installatietechniek 

Hendrik Veenemanstraat 21 
5691 BA Son en Breugel Tel.: 0499 - 461418

Mobiel: 06-53678846 website: www.vdltechniek.nl

Vaillant ecoTEC plus

wielersport

Stef en Jur in het veld
Afgelopen zaterdag reden de ge-
broeders hun rondjes op een schit-
terend parcours in Ossendrecht. 
Het parcours was uitgezet door de 
ex-wereld kampioen Adrie van der 
Poel.  

Jur had een flitsende start en zat er 
goed bij maar moest de kopgroep 
laten gaan. Hij kwam in het grote 
deelnemersveld op een 9e plek te 
zitten en zat veilig. Stef’s start was 
ook goed maar hij had de pech dat 
hij achteraan moest starten. Hij 
ging de strijd aan met nog 5 an-
deren voor de 15e plek. Even had 
hij de plek in handen maar moest 
door een stuurfout zeven renners 
aan zich voorbij laten gaan.
Stef kwam ten val en het duurde 
even voordat hij weer verder kon. 
Hij werd 22e. 
 

Schaijk 
Afgelopen zaterdag stond Jur al-
leen aan de start in Schaijk.  Jur zat 
er ook hier weer goed bij en ging 
weer voor de top 10. Dat lukte 
hem, hij pakte in de laatste grote 
snelle ronde nog 1 plekje en kwam 
zo als 9e over de streep.
 
Tilburg  
Voor de wedstrijd had Jur buik-
klachten. Hij heeft de wedstrijd 
wel uitgereden en kwam als 14e 
over de streep. Stef mocht vanaf 
de 1e rij starten maar kwam niet 
goed weg.   Het was een lood-
zwaar rondje met als uitsmijter 
een zandbak van 20 meter. Daar 
verloor Stef ieder rondje een paar 
plekjes.
Stef kwam wel keurig als 16e over 
de streep.

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 19 november zijn 
de wedstrijden uit de B klasse 2e 
ronde   gespeeld. Van de twaalf 
spelers gaan er zes door naar de 
derde ronde. Gerard Eijkemans 
wist zijn beide partij overtuigend 
te winnen in respectievelijk 16 en 
10 beurten (moyennes 2.06 en 
3.30 en zijn hoogste series van 8 
en 9). Met zijn  maximum van 20 
punten was hij de beste speler van 
de avond. Jan Sanders  haalde in 
zijn eerste partij tegen zijn rivaal 
Bert van Kessel 10 wedstrijdpun-
ten (17 beurten,moyenne 1.47). 

Ook in zijn tweede partij haalde hij 
tegen Ton van Alphen 9 wedstrijd-

punten. Dit was ruim voldoende 
om zich te plaatsen voor de vol-
gende ronde. Hoge series werden 
gemaakt door Ton van Alpen (10) 
en Bert van Kessel (7). Naast de 
uitslagen van de gespeelde wed-
strijden uit de B klasse treft u ook 
het overzicht aan van de plaatste 
spelers. De wedstrijdleiding wenst 
de geplaatste spelers veel succes in 
de derde ronde. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Ton van Alphen 7 – Bert van Kes-
sel 6; Bert van den Groenendaal 
9 – Eric Bekkers 8; Bert van Kessel 
3 – Jan Sanders 10; Eric Bekkers 5 
– Arie Markus 9;  Ton van Alphen 

5 – Jan Sanders 9; Bert v.d. Groe-
nendaal 8 – Arie Markus 6.

Uitslagen D’n Toel:
Renee Wisse 10 – Jan Verhagen 3 
; Joost Hungerink 6 – Gerard Eij-
kemans 10; Jan Verhagen 5 – Rien 
v.d. Oever 9; Joost Hungerink 6 
– Dorien Jans 7; Renee Wisse 5 – 
Rien v.d. Oever 10; Gerard Eijke-
mans 10 – Dorien Jans 6.
Geplaatste spelers klasse B derde 
ronde:                                                         
Gerard Eijkemans (20 p); Jan San-
ders en Rien v.d. Oever (19 p); 
Bert v.d. Groenendaal 17; Renee 
Wisse en Arie Markus (15 p).   

judo Zes keer goud voor Dai Ippo in 
Beek en Donk

Ook op het jaarlijkse toernooi van 
Judoclub Beek en Donk waren 
weer verschillende buitenlandse 
groepen te vinden. Het maakte 
het toernooi alleen maar interes-
santer. Onze jeugdige judoka’s in 
de leeftijdscategorie -12 jaar had-
den vorige week niet genoeg strijd 
geleverd op het Zuid Nederlands 
Kampioenschap. Dit weekend 
hadden ze weer de juiste vecht-
lust en dat geeft dan weer moed 
voor de komende tijd. Je moet 
deze strijd in de trainingen ook 
nabootsen, pas dan kun je iets van 
je inspanningen terug zien in de 
wedstrijden. 

Martijn van Dalen pakte het goed 
aan zondag. Liepen zijn armen nog 
vol in zijn 2e partij, in de finale liet 
hij coach Cor van der Heijden zien 
dat ook hij in staat is om met meer 
dynamiek de strijd aan te gaan . 
Martijn zelf had daar ook wel een 
prettig gevoel bij en moet dit meer 
en meer proberen toe te passen in 
de trainingen. De finale werd dus 

op een prettige manier met Ip-
pon afgesloten en zo kon Martijn 
plaats nemen op de hoogste trede 
van het podium. 

Martijn werd gevolgd door Jim 
van de Ven en Ryan Lo-A-Njoe. 
Jim werd nog een gewichtsklasse 
teruggeschreven en moest ook in 
deze categorie flink aan de bak. 
Jim wist zijn vier partijen te win-
nen. Het mag gezegd worden dat 
de laatste twee partijen met over-
macht werden gewonnen, terwijl 
het hier dan juist om de knikkers 
ging. Proficiat Jim, met je eerste 
plek. Ryan begon wat stroef maar 
kon zijn vier partijen toch naar zijn 
hand zetten en ook hij werd met 
vier keer ippon afgetekend kampi-
oen. Grote klasse natuurlijk dat als 
je niet lekker draait, je toch alles 
weet te winnen. 

Dewy Lo-A-Njoe kreeg het ook 
zwaar te verduren. Daar waar ze 
vaak op een simpele manier lijkt 
te kunnen winnen was het echt 

bikkelen voor haar. Maar ook hier 
schrok zij niet terug en werd ook 
eerste, net als haar broer. Jeroen 
Wirken heeft een mindere periode 
afgesloten en werd ook eerste. 
Vooral zijn eerste partij was gewel-
dig mooi om te zien. Jeroen wist in 
deze partij zes scores op het bord 
te krijgen en dat is toch wel uitzon-
derlijk veel. Hij liet daarin ook nog 
eens de nodige verschillende wor-
pen zien. Hopelijk houdt hij deze 
stijgende lijn vast in de toekomst.
Luuk van Oorschot liet dan nog wel 
niet zijn beste judo zien, maar zijn 
strijdlust was er wel. Deze strijd-
lust bezorgde hem uiteindelijk een 
mooie derde plaats op. Zijn eerste 
prijs op een groot bondstoernooi. 
Proficiat Luuk.  Voor Martijn en 
Rick van Aarle, Quint en Zjuul Ro-
vers, Rens van Esch en Jort van de 
Laar waren er geen prijzen weg 
gelegd. Dus voor hen is het weer 
even bikkelen op de trainingen en 
dan de volgende keer maar weer 
flink je best doen.           

volg ons ook op facebook en twitter!
Meer informatie over kerst en nieuwjaar vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

De feestdagen viert u
bij la Sonnerie!

Maandag 31 december 
Sylvesterparty (op reservering)

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

€ 125,- p.p. Aanvang 19:00 uur
(uitbreiding met overnachting mogelijk)

25 & 26 december Kerstdagen
Kerstlunch & Kerstdiner
Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heerlijke 
familielunch of kerstdiner. ’s Middags serveren we 
een 3, 4 en zelfs een 5 gangen lunch. Voor de 
kinderen hebben wij speciale kindermenu’s. 
’s Avonds is er natuurlijk het gebruikelijke Kerstdiner 
in onze Brasserie. U kunt zelf uit diverse gerechten 
een menu samenstellen.
 

Menu’s vanaf € 39,- p.p.
(Reserveer tijdig)

Bestel nu alvast 
uw kaarten voor 
deze unieke avond!

#demooirooikrant @demooirooikrant



Woensdag 21 november 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe36 

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

Odisco lijdt terechte nederlaag

Afgelopen zondag stond de uit-
wedstrijd tegen Nijnsel 1 op het 
programma. Een echte derby die 
beide ploegen heel graag wilden 

winnen. 

Odisco begon goed aan de wed-
strijd en was fel. Het creëren van 

kansen was moeilijk, omdat het 
aanvalsspel niet lekker liep. Ver-
dedigend stond Odisco goed, gaf 
niet veel weg en was fel in de 
korfzone. Na 15 minuten viel het 
eerste doelpunt pas via een straf-
worp van Marlon van Heeswijk 
0-1. Maar de voorsprong werd na 
30 seconde weer weggeven via 
een afstandsschot van Nijnsel: 1-1. 
Vanaf dat moment zakte Odisco 
in, speelde slecht en verzorgde de 
aanvallen niet meer. Verdedigend 
werd meer ruimte weggegeven. 
Hierdoor wist Nijnsel snel op 2-1 
te komen. Via een opstelfout in de 
korfzone werd het zelfs 3-1. Via 
nog een afstandsschot van Nijnsel 
was de ruststand 4-1.

Na rust kon Odisco zich niet her-
pakken. De dames werkten hard, 
maar waren vaak net te laat bij 
de bal. Nijnsel maakte snel de 
5-1. Via wederom een strafworp 
van Myrthe van Heereveld stond 
het na 6 minuten 5-2. Maar Nijn-
sel bleef raak schieten en scoorde 
6-2. Meike Leenderts maakte 6-3 
na 10 minuten. Nijnsel antwoorde 
meteen: 7-3. Odisco kwam verde-
digend wat beter in het spel, maar 
aanvallend lukte het maar niet en 
de schoten vielen totaal niet. 2 
minuten voor tijd maakte Marie-
ke van Heeswijk nog 7-4. Verder 
kwam Odisco niet: het zat er van-
daag niet in, het liep gewoon niet. 
Nijnsel was dan ook de verdiende 
winnaar van de wedstrijd

Kim van Acht
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

Komende zondag is Kim van Acht 
speelster van de wedstrijd bij Con-
cordia/Boskant tegen Prinses Irene.

Kim zit net als haar zusje al enige 
tijd bij korfbal. Daarbij speelt ze 
het liefst in de aanval, waar ze dan
kan proberen te scoren. Dit lukt 
haar ook nog regelmatig. Ze zit 
in groep 5 van basisschool Dom-
melrode. Naast korfbal houdt Kim 
ook erg van dansen. Bij de wed-
strijd van zondag mag Kim de eer-
ste doorloopbal nemen. 

Concordia/Boskant wenst haar, 

samen met haar ouders en broer 
en zus een hele sportieve middag.
De wedstijd begint om 12.45 uur.

waterpolo

Wederom winst waterpolodames 
Argo
De waterpolodames van Argo ver-
stevigen hun positie aan kop door 
een prima overwinning tegen de 
Vennen uit Dongen. Doelstelling 
van coach Anja van Wanrooij was 
om vooral ook de minder ervaren 
speelsters veel speeltijd te geven. 

Daar was de tegenstander en de 
wedstrijd ook uitermate geschikt 
voor. Linda vd Heijden en Reina 
vd Velden hebben de nodige wed-
strijdervaring op kunnen doen en 
kunnen terugkijken op een goede 
prestatie. Met maar liefs 11 da-
mes in de selectie en 2 zeer sterke 
keepsters heeft Argo een team wat 
zo langzaam maar zeker zichzelf 
klaar aan het stomen is voor een 
niveau hoger.  De wedstrijd tegen 
de Vennen was zeker niet de beste 
wedstrijd van Argo, de afstands-
schoten van Argo waren zeer ma-
tig en ook de 1-0 situaties werden 
een paar keer niet afgemaakt. 
Toch was het niveau verschil tus-
sen Argo en de Vennen groot, op 
het moment dat Argo iets meer 
gas gaf moest de Vennen afhaken 
in de strijd. De eindstand was 4-8 
in het voordeel van Argo, doelpun-
ten werden gemaakt door Paula 
Jumelet, Renske vd Burgt, Anita vd 

Heijden, Lotte van Schijndel en Jo-
sine Raaijmakers (4x).  

PSV - C1  8-4
OZC`57 - D1  3-8
De Vennen - Dames 1 4-8
Aquamigos - E2  8-10
De Treffers - Heren 1 6-7
Arethusa - Heren 2 6-3

Programma 
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 – Njord  15.30u
E2 - De Treffers  16.15u
D1 – Arethusa  17.00u
C1 – Spio  17.45u
Heren 1 - Nayade Classic 18.30u
Dames 1 – Lutra  19.15u
Heren 2 – PSV  20.15u

Zwemmen
Komend weekend nemen 15 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de Brabantse Sprint Kam-
pioenschappen die gehouden wor-
den in het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindhoven. 
Zij zullen daar 21 keer individueel 
en 5 keer als een estafette ploeg 
aan de start verschijnen. De wed-
strijd begint zaterdag om 14.15 
uur en zondag om 13.15 uur.

Mooi resultaat Menno van Os op Open Udense

Attaque 2 speelt zich definitief veilig

Op één wedstrijd voor het einde 
is duidelijk geworden wat al het 
hele najaar onvermijdelijk leek te 
zijn: TTV Attaque kan in 2012 niet 
nóg meer kampioenschappen vie-
ren. Wel weten alle drie de teams, 
waarvan er dit voorjaar al twee 
promoveerden, zich met gemak te 
handhaven.

Attaque 1 was al weken veilig, en 
kon zich het grote verlies, afge-
lopen vrijdag tegen LUTO, goed 
permitteren. Zonder Bram Sche-
pens en met invaller Menno van 
Os was het eerste team geen partij 
voor de Tilburgers. Dirk Kastelijn 
en Henry van Casteren wisten al-
lebei nog een puntje binnen te 
slepen, en Menno van Os speelde, 
zonder te winnen, verre van on-
verdienstelijk.
Het tweede team kreeg de wed-
strijd tegen Return Oss bijna ca-
deau: de tegenstander was maar 
met twee man op komen dagen. 
De thuisploeg stond vrijdag al 
met 3-0 voor nog voordat er een 
bal geslagen was. Jeugdlid Stefan 
Kerk mocht zijn debuut maken in 
de derde klasse, wat hem wel veel 
leermomenten maar geen winst-

partijen opleverde. Vaste krachten 
Leon Huijberts en Peter Verhagen 
sleepten de nipte 6-4-overwinning 
uiteindelijk over de streep. Attaque 
2 kan nu definitief niet meer wor-
den ingehaald door de nummer 
laatst.
Het derde team had geen kind aan 
de Kruiskamp. Tegen de Bossche 
tegenstanders waren vooral Cliff 
van Driel en Anne van de Sande 
uiterst goed op dreef met de volle 
winst uit drie partijen. Van de San-
de, die de openingsgame tegen 
Anne Javrujanz met 11-1 verloor, 
maakte met haar comeback in die 
partij een sterke indruk. Zonder 
wonderlijke uitslagen kan Attaque 
3 zich klaar gaan stomen voor een 
beslissingswedstrijd om promotie 
naar de vijfde klasse.
Open Udense
Op zondag was Attaque met vier 
spelers aanwezig op de Open 
Udense kampioenschappen. Alle 
spelers presteerden op of boven 
hun niveau, maar Menno van Os 
was spekkoper met een derde 
plaats in de B-klasse. Zijn remonte 
na een uit handen gegeven halve 
finale was opmerkelijk. Van Os 
verspeelde in de halve eindstrijd 

drie wedstrijdpunten, en verloor 
de beslissende game uiteindelijk 
met 13-15. De kleine finale leek 
daarna snel beslist, maar met een 
tegenstander die radicaal van spel 
veranderde kwam de 20-jarige At-
taquer bijna alsnog in de proble-
men. Van Os gaf een 2-0-voor-
sprong uit handen, maar won de 
slotgame met 11-8.
Achter in de Udense Schaapskooi 
speelden Mika van Heeswijk, Bas 
Janssen en Sam Heijmans hun al-
lereerste tafeltennistoernooi. Na 
een lastige poulefase, waarin het 
drietal goed spel niet omzette in 
gewonnen games en wedstrijden, 
speelden de junioren een veel be-
ter knock-outtoernooi. Sam He-
ijmans was uiteindelijk de Atta-
quer die het het langst volhield; hij 
sneuvelde op de drempel van de 
halve finale.

Uitslagen 16 november
Attaque 1 – LUTO 2-8
Attaque 2 – Return Oss 6-4
Attaque 3 – Kruiskamp 8-2
Programma 23 november
Smash – Attaque 1
Rotac ‘82 – Attaque 2
OTTC – Attaque 3

tafeltennis

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

beugelen

Kerstbeugeltoernooi voor jong en oud
Beugelclub”De Lustige Spelers” 
houdt op zondag 30 december 
een Kerstbeugel-koppeltoernooi 
voor alle Ollanders en aanver-
wanten vanaf 14 jaar.

Afhankelijk van het aantal deel-
nemers wordt een programma 
opgesteld en ingedeeld tussen 
ongeveer 10.00 en 17.00 uur. Elk 
niet-lid wordt gekoppeld aan een 

lid van de beugelclub.
De beugelclub biedt in november 
en december de mogelijkheid te 
komen kijken en oefenen op zon-
dag-,  en donderdagavond van 
20.00-23.30 uur en op maandag- 
en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur. Opgave uiterlijk vóór 
10 december bij Wil Peters, 
Past. Smitsstr.8d of op de Beugel-
baan aan de Misse 7

Bas Janssen en Mika van Heeswijk in actie tijdens het Open Udense Tafeltenniskampioenschap.

Met DeMooiRooiKrant: 
vol met letters,

maar niet van chocolade
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Vrijwilligerssteunpunt zoekt 
vrijwilligers voor RKSV Rhode 

Rhode is een 
grote lokale 
voetbalclub met 
circa 850 leden 
en 50 teams. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een 
vereniging als deze. Nieuwe vrij-
willigers zijn dan ook altijd van 
harte welkom en je kan altijd in-
formeren naar de mogelijkheden.

In het specifiek is Rhode op dit 
moment op zoek naar kantineper-
soneel voor in de keuken en achter 
de bar. Het gaat om het enige re-
gelmaat draaien van een dagdeel. 

B.v. de donderdagavond, zater-
dagmorgen of middag en de zon-
dagmorgen of middag. Daarnaast 
zijn zij op zoek naar enthousiaste 
trainers/leiders voor een aantal 
jeugdteams en een terreinverzor-
ger die op vrijdag(middag) de lij-
nen van de velden trekt. 

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

Afgelopen zondag mocht Stan de 
Bie de aftrap verrichten als 'Pupil 
v.d Week' bij Ollandia 1 - OVC'63 
1. Stan is 9 jaar oud en hij woont 
samen met zusje Chantal in Olland. 
Hij zit in groep 6 van Bs. Sint-Petrus. 
Stan vindt spelling het leukste vak 
op school. Rekenen vindt hij minder 
leuk. Later hoopt Stan boer te wor-
den. Stan voetbalt in het leuke team 
van de E2. Hij vindt het trainen erg 
leuk en Wilbert Maas is zijn favorie-
te trainer/leider.  Verder is Stan fan 
van PSV en Wesley Sneijder. Naast 
voetballen vindt Stan het leuk om 
trombone te spelen, motor te rijden 
of te spelen met tractors.

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Stan de Bie
Ollandia

voetbal Nijnsel en Ollandia winnen en zijn strijdbaar voor derby

Onnodige uitglijder Boskant, 
Rhode stunt

Het eens zo stabiele Boskant begint, 
halverwege de competitie, meer en 
meer te wankelen. Tegen een kleur-
loos VOW ging het in de slotfase 
nog goed mis voor de ploeg van 
Theo van Lieshout. Rhode speel-
de de beste pot van het seizoen, 
en won verrassend van het sterke 
Achates. Nijnsel meldt zich steeds 
nadrukkelijker aan de kop van de 
vijfde klasse. Volgende week is de 
topper en derby tegen Ollandia.

Door: Martijn Klerks

Boskant – VOW 0-2 (0-0)
Vierdeklasser Boskant, dat zo graag 
wil promoveren, heeft het al een tijd-
je lastig tegen de wat kleinere tegen-
standers. Tot nu toe kwam de ploeg 
van Theo van Lieshout vaak goed 
weg. Ook zaterdagavond leek een 
ontsnapping tegen VOW uit Zijtaart 
nog lang mogelijk. Na een eerste 
helft waarin een zeer verdedigend 
VOW de thuisploeg het voetballen 
onmogelijk maakte, en waarin de 
bezoekers nog de grootste kansen 
kregen, leek Boskant na rust beter 
om te gaan met het opgedrongen 
initiatief. Twee minuten voor tijd, 
toen iedereen op de Scheken zich 
had verenigd met een 0-0-gelijkspel, 
ging het toch mis: met een poeier 
van afstand opende Ruud van As-
seldonk de score. Het Boskants wan-
hoopsoffensief dat daarop volgde 
leverde nog een tweede Zijtaartse 
treffer op. Volgende week zondag 
komt nummer twee Avesteyn naar 
de Scheken.

Achates – Rhode 1-4 (1-2)
Op de dag dat het moest gebeuren 
speelde Rhode de beste wedstrijd 
van het seizoen. Tegen Achates uit 
Ottersum, tot zondag nog ongesla-
gen, gaf de ploeg van Ronald Tiele-
mans alleen de 1-0 weg. Daarna 
ging Rhode gestaag beter spelen: 
de bezoekers zetten Achates vast 
op eigen helft, wonnen het meren-
deel van de duels, en legden een 
uiterst verzorgd aanvalsspel op de 
Ottersumse grasmat. Die ijver werd 
halverwege de eerste helft beloond 

met een wonderschoon doelpunt 
van Teun Latijnhouwers. Nog voor 
rust stond Rhode voor. Na de pauze 
kwam Achates er niet meer aan te 
pas, maar wist Rhode geen beslissing 
te forceren. De beslissing kwam er 
alsnog, en in de slotseconden wist Isi 
Merkx, overgekomen uit het derde 
elftal, zijn debuut in het eerste op te 
luisteren met de vierde Rooise goal. 
Rhode staat nu vast in het linkerrij-
tje, en gaat volgende week zondag 
naar nummer drie Venhorst.

Ollandia – OVC ‘63 6-0 (3-0)
In aanloop naar de derby tegen 
Nijnsel heeft Ollandia aan het zelf-
vertrouwen kunnen werken. Hek-
kensluiter OVC ‘63 was op Ekker-
zicht niet bij machte om de trotse 
koploper ook maar een strobreed in 
de weg te leggen. In de eerste helft 
was het juist Ollandia dat het zich-
zelf met veel gepriegel moeilijker 
maakte dan strikt noodzakelijk. De 
thuisploeg kwam niettemin op voor-
sprong, via een knappe vrije trap van 
Richard Markus. Op slag van rust en 
bij een 2-0-achterstand kreeg de 
ploeg uit Oijen de enige kans van de 
wedstrijd. Het zekere doelpunt werd 
knap verijdeld door Tom Wouters, 
en uit de daarop volgende aanval 
scoorde Robert Erven. Na rust bleef 
Ollandia scherp spelen, gaf het zich-

zelf wat meer ruimte, en scoorde het 
nog eens drie doelpunten. Coach 
Gerard van Zutphen is ‘benieuwd’ 
naar de derby tegen Nijnsel. Zou Ol-
landia die winnen, dan is de race om 
het kampioenschap halverwege het 
seizoen zo goed als beslist.

WEC – Nijnsel 1-3 (0-2)
Opgelucht, maar niet tevreden – zo 
was het oordeel van Theo Hageman 
over zijn eigen ploeg het best samen 
te vatten. Op sportpark de Glorie in 
Wijbosch was Nijnsel negentig minu-
ten lang de betere ploeg, maar bleef 
het aantal doelpunten onnodig laag. 
De slordige Nijnselse aanval vond 
voor rust maar twee keer het net, 
via Leon Peters en Toby Verhoeven. 
Ook na rust werd WEC onnodig lang 
gespaard, en kwam er een kwartier 
voor tijd zelfs een aansluitingstref-
fer. Vijf minuten voor tijd bezegelde 
John Kusters op magistrale wijze 
alsnog het lot van de Wijbosschena-
ren, door vanaf de middellijn keeper 
Davy Aalbers te verschalken. Vol-
gende week zondag gaat Nijnsel op 
bezoek bij buurman Ollandia, waar 
het op zoek gaat naar revanche voor 
de 1-0-nederlaag eerder dit seizoen 
én de festiviteiten die daarop volg-
den. De derby is ook een heuse top-
per, zeker nu Nijnsel fier de ranglijst 
van de tweede periode aanvoert.

bridgen

Uitslag 20ste Rode Kruis bridgedrive
Zondag 18 november is voor de 
20ste keer een bridgedrive geor-
ganiseerd door Het Rode Kruis in 
samenwerking met De Lionclub. 

In een sfeervolle Beckart werd het 
voor de vele deelnemers weer een 
heel prettige bridgemiddag. Uit-
slag: A-lijn: 1. Margot Fassbender 
– Lidi Verstraten 66,25 2. Hetty 
en Theo van Geffen 62,92 3. Har-

rie en Jan van Erp 56,25 4. Annie 
Schel en Joke Voets 54,17 B-lijn: 
1. Echtpaar Derks 63,69 2. Nettie 
Hulsen – Jeanne Verberk 61,90 3. 
Mieke en Ko Rijnen 55,65 4. Ton-
nie en Jos van Acht 54,76 C-lijn 1. 
Dames v.d. Kam – van Rooy 65,63 
2. Tom van Schaik – Tjeu Verhap-
pen 56,25 3. Wil van Iperen – Ti-
neke Klomp 4. Ans van de Laar – 
Janneke van Oosterhout 53,82

Spectaculaire Synchroonzwemshow 

Menigeen heeft ooit wel eens in 
het zwembad, stiekem als nie-
mand het ziet, een been uit het 
water getild. Iedereen weet dan 
ook dat synchroonzwemmen een 
techniek is die je moet leren, en 
dat dit makkelijker lijkt dan het is. 
Bij zwem & waterpolovereniging 

Neptunus ’58 in Schijndel kun je 
synchroonzwemmen leren. 

Eens in de anderhalf jaar organi-
seert deze vereniging een specta-
culaire synchroonzwemshow. Deze 
show is een prachtig evenement 
waaraan alle synchroonzwemsters 

van Neptunus ’58 mee doen. Al-
les wordt uit de kast gehaald om 
er zowel voor de zwemsters als het 
publiek een onvergetelijk evene-
ment van te maken. Dit jaar zal de 
kerstshow plaats vinden op zater-
dag 15 en zondag 16 december  in 
zwembad De Molen Hey, Avantil-

aan 1 in Schijndel. De show start 
zaterdag om 19.00 uur en zondag 
om 14.00 uur en duurt ongeveer 
2 a 2,5 uur. De deur zal ongeveer 
een half uur voor aanvang van de 
show open zijn. Entreeprijs: € 3,50.
Als u eens met eigen ogen wil ge-
nieten van een spetterende syn-

chroonzwemshow, kom dan zeker 
kijken! Kaarten zijn te koop in de 
voorverkoop bij de Bruna-winkel 
, Hoofdstraat 142 in Schijndel en 
voor aanvang van de show in het 
zwembad. Kijk voor meer informa-
tie op: www.neptunus58.nl

zwemmen
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Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake 

Fisher - Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/

peuter - MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Re-

tour - Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta - Scotch 

- Shrunk

Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake 

Fisher - Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/

peuter - MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Re-

tour - Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta - Scotch 

Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake 

Fisher - Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/

peuter - MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Re-

tour - Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta - Scotch 

- Shrunk

Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake 

Fisher - Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/

peuter - MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Re-

tour - Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta - Scotch 

- Shrunk

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST,
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

OPRUIMING!!! 
30 TOT 40% KORTING!!!!

a.s. zondag zijn wij open van 12 tot 17 uur
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Uitslagen

Ollandia
 

  
Uitslagen senioren zo 18/11: 
Ollandia 1-OVC’63 1  6-0
Ollandia 2-UDI’19/Beter Bed 5   7-2
Sparta’25 7-Ollandia 3   2-0
Ollandia 4-CITO 6    3-3
EVVC Vr1-Ollandia Vr1   5-3

Uitslagen jeugd za 17/11:
Ollandia C1-Sparta’25 C3    6-1
ELI D2-Ollandia D1   1-3
Mariahout E3G-Ollandia E2G    5-2
Ollandia F1-Boskant F1   11-0
Ollandia F2-Rhode F8   3-3

Programma senioren zondag 25/11: 
Ollandia 3-Schijndel/VITAM 5   11.00u
WEC 7-Ollandia 4   10.00u

Programma jeugd za 24/11:
MVC B1-Ollandia B1  v:13.15u
ASV’33 C2-Ollandia C1  v:11.15u
Ollandia D1-DVG D2   12.00u
Ollandia E1-Schijndel/VITAM E4   9.30u
Ollandia E2G-Rhode E8   10.30u
Ollandia F1  vrij
Irene F2-Ollandia F2  v:9.30u

Rhode

Uitslagen senioren zo 18/11:
RKOSV Achates-Rhode 1-4
Venraij 2-Rhode 2 5-3
Rhode 3-ASV 2 1-1
Rhode 4-Boskant 3 3-1
Rhode 5-DVG 4 2-6
Schijndel 7-Rhode 6 1-2
Rhode 7-Keldonk 4 3-2
VOW 3-Rhode 9 5-3
Blauw Geel 19-Rhode 10 2-1
DVG-Dames 0-1

Uitslagen jeugd za 17/11:
Boekel Sport A1-Rhode A1  0-1
Rhode A2-Gemert A4  6-1
Rhode B1-Boekel Sport B1  3-2
Blauw Geel’38 B3-Rhode B2  1-1
Blauw Geel’38 B5-Rhode B3  3-4
Rhode B4-Blauw Geel’38 B7G  1-0
Olympia’18 C1-Rhode C1  1-2
Rhode C2G-Nijnsel C1G  2-1
HVCH C4-Rhode C3  1-5
Gemert C5-Rhode C4  0-11
Rhode C5-Erp C3  1-9
Rhode MB1-Vorstenb. Boys MB1  1-1
Boekel Sport D1G-Rhode D1G  1-0
Rhode D2-MVC D1  8-7
Rhode D3G-Gemert D4  8-0
WEC D2-Rhode D4  11-1
Rhode D5-Avanti’31 D3  4-1
Gemert D6-Rhode D6  9-1
Rhode E1-Blauw Geel’38 E2  4-1
Blauw Geel’38 E3-Rhode E2  5-4
Rhode E3-MULO E2  7-0
S.V. Brandevoort E3-Rhode E4 2-6
Sparta’25 E4-Rhode E5  4-3
Rhode E6G-Schijndel E6  0-13
Avanti’31 E3G-Rhode E7  0-2
Rhode E8G-Blauw Geel’38 E12  1-14
Erp E6-Rhode E9  4-1
Sparta’25 F1-Rhode F1  1-9
Rhode F2-Bruheze F1  1-5
VOW F1-Rhode F3  1-4
Rhode F4-Venhorst F2  7-1
Rhode F5-Nijnsel F1G  1-2
Rhode F7-Gemert F7  3-7
Ollandia F2G-Rhode F8  3-3
Rhode F9-ASV’33 F4  2-3
S.V. Brandevoort F11-Rhode F10  2-1

Programma senioren zo 25/11:
Rhode 2-Nulandia 2 11.00u
Rhode 8-Blauw Gee2  15.00u
UDI 12-Rhode 9 13.00u

Programma jeugd za 24/11:
Rhode A1-Volharding A1  14:30u
DVG A2-Rhode A2  14:30u
UDI’19/Beter Bed B2-Rhode B1 14:45u
Rhode B2-VOW B1  14:30u
Rhode B3  vrij
Avanti’31 B3-Rhode B4  14:30u
Rhode C1-Wittenhorst C1  12:45u
ELI C1G-Rhode C2G  12:30u 
Rhode C3-SCMH C1  12:45u
Rhode C4-RKVV Keldonk C1G  12:45u
DVG C2-Rhode C5  13:00u

UDI’19/Beter Bed MB1-Rhode MB1  14:45u
Rhode MC1-Volkel MC1  11:15u
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D2  11:15u
ELI D1-Rhode D2  12:30u
MULO D3-Rhode D3G  11:15u
Rhode D4-ELI D2  11:15u
WEC D3-Rhode D5 11:15u
Rhode D6  vrij
Schijndel/VITAM E2-Rhode E1  9:00u
Rhode E2-Irene E1  9:00u
Mierlo Hout E3-Rhode E3  10:30u
Rhode E4-Stiphout Vooruit E3  9:00u
Rhode E5-Schijndel E5  9:00u
DVG E3G-Rhode E6G  9:30u
Rhode E7-ASV’33 E3G  9:00u
Ollandia E2G-Rhode E8G  10:30u
Rhode E9-Boekel Sport E8  9:00u
Rhode F1-Avanti’31 F1 10:15u
Festilent F2-Rhode F2  10:00u
Rhode F3-Venhorst F1  10:15u
DVG F2-Rhode F4  10:30u
VOW F2-Rhode F5  10:30u
Rhode F6  vrij
Boekel Sport F4-Rhode F7 9:30u
Rhode F8-Mariahout F2G  10:15u
WEC F3G-Rhode F9  10:30u 
Rhode F10-MVC F2  10:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00.
 

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 18/11:
Boskant 1-VOW 1 0-2
Blauw Geel 4-Boskant 2  3-1
Rhode 4-Boskant 3  3-1
Boskant 4-Heeswijk 4  1-1
Boskant 5-Erp 6  1-10
Boskant 6-Heeswijk 5  5-3
Heeswijk 9-Boskant 7  1-1
EVVC VR2-Boskant VR1  6-0

Uitslagen jeugd za 17/11:
Venhorst A1-Boskant A1  6-1
Boskant B –Blauw Geel’38 B4  1-4
Boskant C1–Eli C2  1-5
Rood Wit’62 D4-Boskant D1  4-1
Boskant E1–DVG E2G  9-3
Blauw Geel’38 E9-Boskant E2  3-9
Ollandia F1G-Boskant F1  11-0
ODC Mini F–Boskant Mini F  5–3 

Programma senioren zo 25/11:
Geen wedstrijden

Programma jeugd za 24/11:
Boskant A1–Blauwgeel A3  a14.30u
Venhorst B1-Boskant B1  v13.00
Sparta’25 C3-Boskant C1  v11.45
Boskant D1–Nijnsel D1  a11.30u
Mulo E3-Boskant E1  v08.45 a10.00u
Boskant E2–Elsendorp E1  a09.30u
Boskant F1–Keldonk F1G   a10.30u
DVG Mini F–Boskant Mini F  v08.45

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 18/11:
WEC 1 - Nijnsel 1 1-1
DVG 2 - Nijnsel 2 3-3
Bruheze 2 - Nijnsel 3 1-3
Nijnsel 4 - ELI 3 2-6
Nijnsel 5 - Gemert 8 4-2
Nijnsel 6 - Irene 2 1-3
Nijnsel VR1 - Prinses Irene VR2 1-1
Nooit Gedacht VR2 - Nijnsel VR2 afg.
Mariahout VR1 - Nijnsel VR3 3-0
zaterdag 17/11:  
PSV Veteranen – Nijnsel Veteranen 1-3

Programma senioren zo 25/11:
Nijnsel 2 - Nulandia 3 12:00u
Nijnsel VR1 - Schijndel VR1 12:00u
Nijnsel VR3 - VOW VR2 10:00u

Uitslagen jeugd za 17/11:
SSE A1 - Nijnsel A1    4-0
Nijnsel B1 - SSE B1          3-3
Rhode C2G - Nijnsel C1G  2-1
Nijnsel C2 - Venhorst C2G    5-0
Nijnsel D1G - Stiphout Vooruit D2G 1-2
Nijnsel E1 - WEC E2 1-1
Nijnsel E2 - Gemert E9   0-7
Rhode F5 - Nijnsel F1G  1-2

Programma jeugd za 24/11:
Nijnsel A1 - ONDO A1 14:30u
WEC B1G - Nijnsel B1 14.30u

Nijnsel C1G - Blauw Geel’38 C4 13:00u
Blauw Geel’38 C7 - Nijnsel C2 11.30u
Boskant D1 - Nijnsel D1G 11:30u
Blauw Geel’38 E7 - Nijnsel E1 9:15u
RKVV Keldonk E1G - Nijnsel E2 10:30u
Nijnsel F1G - ASV’33 F2 10:00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen Woe 14/11:
Flamingo’s (M) 4 - Odisco 2  9 - 11
Za 17/11:
Odisco A1 - Flamingo’s (M) A1  4 - 6
Odisco C1 - Emos C1  2 - 7
Odisco E1 - Tuldania E1    3 - 1
Zo 18/1:
Nijnsel 1 - Odisco 1    7 - 4

Programma Za 24/11:
Alico A1 - Odisco A1 15:00u
Alico C1 - Odisco C1  13:00u
BMC E1 - Odisco E1  10:55u
Zo 25/11:
Odisco 1 - Omhoog 1      10:15u
Woe 28/11: 
Corridor 6 - Odisco 2       20:00u

KV Concordia

Uitslagen
Avanti B2-Concordia B2  1-6 
Concordia C1-Flamingo’s C1  4-6 
Concordia D1-Altior D2  12-1
Concordia E1-Altior E1  3-1
Concordia F1-Altior F2  12-5 
Korloo W1-Concordia W1  2-1

Programma woe 21/11:
Flash 3-Concordia 4  a.19.00u
Programma za 24/11:
Concordia A1-Altior A1  a.14.15u 
Concordia B2-Emos B2  a.15.30u
De Korfrakkers C3-Concordia C1  v.15.45u
De Korfrakkers D4-Concordia D1  v.11.30u
Concordia E2-Prinses Irene E2  a.10.00u
BMC F1-Concordia F1  v.09.00u
Programma zo 25/11:
Conc./Bosk. 1-Prinses Irene 1  a.12.45u
Conc./Bosk. 2-Corridor 3  a.11.30u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Odisco 1  7-4
Nijnsel 2-Celeritas 4  1-10
Geko 5-Nijnsel 3  3-8
Vessem B1-Nijnsel B1 0-13
De Korfrakkers B3-Nijnsel B3 5-5
Avanti (S) D2-Nijnsel D1  2-5
Vessem E2-Nijnsel E1  1-18, 
strafworpen 0-2.

Programma Woe 21/11: 
Senioren 3-Alico 2  a.20.00u
Za 24/11: 
Nijnsel B2-Avanti (S) B2  a.15.45u
Prinses Irene B2-Nijnsel B3  v.11.00u
Nijnsel D1-Corridor D1  v.8.15u
Zo 25/11:
De Eendracht 1-Nijnsel 1  v.9.15u

hardlopen

Zevenheuvelenloop Nijmegen, 
18 november
Mannen 40
Edward van Acht 15.000 m 
1.02.44
Mannen 45
1990. Peter van Rooij 15.000 m 
1.20.48
Mannen 55
514. Dick  Swinkels 15.000 m 
1.16.10
Vrouwen 50
77. Tineke  Mous 15.000 m 
1.17.01

Campuscross Veldhoven, 
18 november 
Meisjes PB 
3. Veerle van Erp 01.030 m 
4.58
JongensPA 
17. Guus van Kessel 01.030 m 
4.58

MeisjesJD 
8. Inge  Timmermans 01.030 m 
5.54
Vrouwen korte cross 
6. Irene van der Velden 01.940 m 
8.54
Jongens JC 
4. Bas  Gibbels 02.730 m 
11.39
Meisjes JB 
3. Anne  Gibbels 02.730 m 
12.28
6. Sanne van Lieshout 02.730 m 
13.47
8. Simone van Wieringen 02.730 m 
14.51
Mannen korte cross 
5. Jeffrey van Hout 02.730 m 
11.11
JongensJB 
8. Marco  Verbeek 03.520 m 
15.56
9. Marc van Lieshout 03.520 m 
15.59
Vrouwen35 
8. Antoinette van de Laar 05.220 m 
26.41
11. Rikie  Huyberts 05.220 m 
28.03
Mannen45 
15. Henry  Wijffelaars 06.920 m 
32.58
29. Jos van Uden 06.920 m 
39.06
MannenTrim 
57. Pierre  Lardenois 08.620 m 
46.27
70. Ge de Louw  
08.620 m   55.40

bridgen
  
Bridgeclub J.V.G.

uitslag 13/11:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 63,75 
% 2 Dms. R.Raaijmakers- N.Vervoort 
62,92 % 3 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. 
P.v.Hoof 57,50 % 4 Dms. B.v.d.Laar- 
M.Verhagen 51,25 %.
 
B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 14/11: 
A lijn 1. Jo Evers-Anja Lafleur 66.15 % 
2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 63.02 % 
3. Netty v Dijck-Rinus Kuipers 53.13 
% . B lijn 1. Marie-Cathrien Wielens 
–Jan v.d.Velden 61.46 % 2. Fons en 

Els Raaijmaakers 59.90 % 3. Thea Hui-
berts-Ger Vervoort 55.21 % 4. Sjef en 
Gerda .v.d.Kerkhof 53.13 %  zie ook: 
www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 15/11:
A-lijn: 1. Mia Poels & Annie Stevens 
62.55; 2. Harrie & Jan v. Erp 59.31; 3. 
Nellie & Ad Vervoort 57.69; 4. Marie-
tje v. Aarle & Jo Verhoeven 55.26.
B-lijn: 1. Mieke & Frans v.d. Ven 68.05; 
2. Annie & Corry Dortmans ; 62.84; 3. 
Hilde v.d. Kaden & Dinie Vos 59.02; 4. 
Riet & Cees v.Hout 58.68

ZBC’01 
 
Competitie 13/11:
A-lijn: 1.Mien v.Berkel & Mien Verhoe-
ven 60,07 % 2.Hilly v.Bosbeek & Ria 
Swinkels en Riet v.Hout & Corry Kaste-
lijn 59,38 % 4.Cor & Marietje Mollen 
54,17 %  B-lijn: 1.Maria & Fien Rooij-
akkers 62,50 % 2.Adriaan v.d.Tillart 
& Jack Sebrechts 59,58 % 3.Noud & 
Toos v. Zutven 56,25 % 4.Cor & Nellie 
v.d.Berg 53,33 %  

Vrijdagmiddag Club 
Competitie 16/11
A-lijn:  1.Adriaan v.d.Tillart & Petra 
v.d.Hurk  61,61 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 
60,42 % 3.Cor & Marietje Mollen 56,85 
% 4.Ad & Riet Koevoets 55,65 % B-
lijn: 1.Marietje v.d.Horst & Maria Rijken 
55,56 % 2.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen 
54,17 % 3.Cees & Riet v.Hout en Bert & 
Anneke v.Helvoort 51,39 %.  
 
BC ’t Koffertje 

Uitslag 19/11:
A-lijn: 1 Elvira Thijssen & Ad van de  
Laar 59,72; 2 Tonnie & Ton van Acht 
58,33; 3 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 57,64; 4 Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 53,47 B-lijn: 1 Irmgard 
Etman & Dirk Gillissen 67,50; 2 Riet-
je Donker & Nelly van Zon 59,58; 3 
Jan van der Velden & Riet Verstappen 
57,08; 4 Leny van Kemenade & Rina 
Verhagen 56,25 C-lijn: 1 Christ Ver-
hoeven & Jan Verbunt en Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 60,83; 3 Ag-
nes & Gerard Obbema 54,17; 4 An 
van Erp & Harry van Genugten en Wil-
ly Swinkels & Veva van de Wiel 52,92

TOPSCORERS PER 18-11
1 Robert Erven   Ollandia  14
2 Lars van Zutphen   Nijnsel  10
 Stefan Erven   Ollandia  10
4 Maikel Merks   Boskant  9
 Teun Latijnhouwers  Rhode  9
6 Paul van de Rijt   Nijnsel  6
 Michel Daniëls   Rhode  6
8 Toby Verhoeven   Nijnsel  5
9 Pieter van de Warenburg  Boskant  4
10 Frank Konings   Boskant  3
 Bart van de Tillaart  Ollandia  3
 Paul van Driel   Ollandia  3
 Richard Markus   Ollandia  3
 Rob van der Heijden  Ollandia  3
15 Frank van der Heijden  Boskant  2
 Ron van Uden   Boskant  2
 Leon Peters   Nijnsel  2
 Stefan Hulsen   Nijnsel  2
 Carlo Siemons   Ollandia  2
 Joep van de Mortel  Rhode  2
 Kevin Raaijmakers   Rhode  2
 Martijn van Boerdonk  Rhode  2
 Niels der Kinderen   Rhode  2
24 Edo Brans   Boskant  1
 Bart van den Heuvel  Nijnsel  1
 John Kusters   Nijnsel  1
 Koen Berkvens   Nijnsel  1
 Rob Witlox   Nijnsel  1
 William Bekkers   Ollandia  1
 Bas van Kuringen   Rhode  1
 Isi Merkx    Rhode  1
 Paul Smeets   Rhode  1
 Roel Smeets   Rhode  1
 Tim Stewart   Rhode  1

2012-2013
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HealthCity introduceert Gezinspas

HealthCity introduceert per 1 no-
vember de gezinspas in Nederland. 
Met de gezinspas kun je met het 
hele gezin onbeperkt sporten voor 
€ 99,95 per maand. Het unieke 
aan de gezinspas van HealthCity 
is dat alle gezinsleden een eigen 
pas krijgen, waardoor men zowel 
individueel als samen met het hele 
gezin kan sporten. 

Uit onderzoek is gebleken dat re-
gelmatig bewegen een positief 
effect heeft op de gezondheid, 
zoals bijvoorbeeld een beter con-
centratievermogen, minder stress, 
gewichtsafname, sterker immuun-
systeem, spierversterking en een 
zelfverzekerde uitstraling. 
De sportschool is een goede plek 
voor volwassenen en jeugd die se-
rieus willen sporten en hiermee aan 
hun conditie en gezondheid willen 
werken. Met een aantrekkelijke ge-
zinspas stimuleert HealthCity ook 
jongeren om meer te bewegen. 
HealthCity heeft namelijk als doel 
om zoveel mogelijk mensen hun 
gezondheidsdoelen te laten berei-
ken. 

Met de Gezinspas kan men ook 
gebruik maken van de extra faci-
liteiten op de club zoals de sauna, 
zonnebank en kinderopvang. De 
faciliteiten verschillen per HealthCi-
ty club. De nieuwe HealthCity Ge-
zinspas geeft toegang voor maxi-
maal 2 volwassenen en 3 kinderen 
tussen 12 en 18 jaar.

Naast de gezinspas biedt Health-
City nu ook nieuwe lidmaatschap-
pen aan. Je kunt vanaf € 44,95 
per maand onbeperkt sporten, je 
lidmaatschap is elk moment op-
zegbaar en als je toch niet tevre-
den bent, krijg je je geld terug. 
HealthCity speelt hiermee in op de 
behoefte van de consument aan 
flexibiliteit. Sportscholen staan er 
namelijk om bekend dat het vaak 
lastig is om op te zeggen. HealthCi-
ty wil hiermee het verschil maken. 

Met de nieuwe gezinspas en lid-
maatschappen laat HealthCity zien 
dat ze de beste fitnessketen van 
Nederland is. De fitnessketen blijft 
zich ontwikkelen om ook deze doel-
groep de mogelijkheid te bieden 
om verantwoord en relatief goed-
koop te sporten. Geïnteresseerden 
zijn uitgenodigd om een dag gra-
tis kennis te maken met één van 
de deelnemende HealthCity clubs 
in Breda Chasséveld | Breda Tete-
ringsedijk | Eindhoven Aalsterweg | 
Eindhoven Philips Stadion | Nuenen 
| Oisterwijk | Sint-Oedenrode | Til-
burg | Venlo | Vught | Waalwijk.

Advertorial
Winnend dames 1 MHC klaar 
voor ontmoeting met koploper

hockey

Zondag stond de wedstrijd tegen 
EMHC op de planning. Met nog 
twee wedstrijden te gaan voor de 
winterstop zijn de punten belang-
rijk. Een reden om fel te beginnen 
en dit was ook het geval. 

Met steeds groeiend  tactisch in-
zicht kwam dames 1 er goed uit 
en kon het  goede kansen creëren. 
Na 15 min viel het eerste doelpunt, 

Eefje Janus hield overzicht en Vera 
Schellenkens kwam mooi vrij op de 
stip . Tot de rust bleef het hierbij, 
maar na de rust gingen de dames 
meer kansen benuttten. Een re-
bound van een corner werd door 
Annelous Oerbekke gescoord en 
een velddoelpunt door Iris van de 
Loo, omdat ze goed doorvocht in 
de cirkel. Natuurlijk bleef EMHC 
knokken voor de punten en kon-

den ze 10 min voor tijd toch een 
tegendoelpunt maken. Hier baalde 
Sint-Oedenrode van, maar de hoc-
keysters lieten hun hoofd niet han-
gen en kwamen terug en creeërde 
een corner. Deze werd geblokt door 
de eerste uitloper, maar de stopper 
Corinne van Uden kon de rebound 
in de touwen slaan. De drie punten 
zijn binnen, op naar laatste wed-
strijd tegen de koploper.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFT THERMOHEMD ZWART OF GRIJS 

 

 

BROEKEN SALES 
 

1 BROEK €52.25 EXCL 
 

OF 
 

BIJ AANKOOP VAN 2 BROEKEN (A.€ 45.00 EXCL)  
1 THERMOHEMD CRAFT MET KORTE MOUWEN GRATIS 
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1 THERMOHEMD CRAFT 
MET KORTE MOUWEN GRATIS

CRAFT THERMOHEMD 
ZWART OF GRIJS

Rooi haalt drie punten op in Valkenswaard
Na een week rust, stond de uit-
wedstrijd tegen het hoger geklas-
seerde HOD op het programma. 
Vorige jaren was dit een lastige 
tegenstander op het Valkens-
waardse waterveld, er werd tel-
kens maar nipt gewonnen. Rooi 
was dus gewaarschuwd en zou 
moeten knokken voor de punten. 

De beginfase van de wedstrijd ver-
liep onrustig, het was duidelijk dat 
Oedenrode moeite had met het 
stuiterende waterveld van HOD. 
De eerste kansen waren wel voor 
Rooi, maar na vier minuten viel er 
een tegendoelpunt via een mooie 
tip-in na een vrije slag. Heren 1 
raakte niet in paniek en zocht 

zorgvuldig de aanval. Een aantal 
kansen volgden maar pas na 17 
minuten werd de gelijkmaker ge-
scoord. Via een vrije slag aan de 
zijlijn werd de bal direct de cirkel 
in gekaatst waar Bram Janus zijn 
tweede doelpunt van het seizoen 
liet aantekenen.  Daarna bleef Rooi 
het betere van het spel houden 
en na 31 minuten viel de 2-1 na 
een mooi uitgevoerde counter van 
Willem van der Heijden. Met een 
voorsprong de rust in was hetgeen 
waar Rooi op speelde maar in de 
35e minuut kreeg HOD nog een 
strafbal. Caspar Besançon haalde 
echter met een katachtige reflex 
de bal uit de rechteronderhoek.

De tweede helft voerde HOD de 
druk iets meer op maar het was Rooi 
dat toch de beste kansen kreeg. 
Mede door veel de hoge bal te han-
teren werden de spitsen bereikt, 
maar een doelpunt leverde dit niet 
op. HOD probeerde van alles om tot 
scoren te komen en dit resulteerde 
in een dwaze actie van een speler 
van HOD, met een gebroken neus 
bij een van de spelers van Rooi als 
gevolg. Rooi liet zich niet kennen en 
ging niet mee in het fysieke spel van 
HOD, waardoor 2 minuten voor tijd 
Martijn van Hemert de 3-1 op zijn 
naam schreef. De laatste wedstrijd 
voor de winterstop is tegen Meers-
sen, een ploeg die vier punten onder 
Rooi op de ranglijst staat.

Rhode F1 kampioen hoofdklasse 
voetbal

Afgelopen weekend heeft het eer-
ste team van de F-pupillen van 
voetbalclub Rhode zich verzekerd 
van de eerste plaats in de hoofd-
klasse-competitie. In een uitwed-
strijd versloegen ze het eerste 
F-team van Sparta’25 uit Beek en 
Donk met een vette 1-9. Daarmee 
zijn ze de definitieve kampioen 
van het najaar 2012 in de hoogst 
mogelijke klasse.

Hoewel de eindstand overtuigend 
was kreeg Rhode de overwinning 
niet cadeau. Na het voor hun be-
faamde stroeve begin viel de ope-
ningsgoal in de twintigste minuut 
uit de voeten van spits Steven. 
De volgende goal was een mooi 
samenspel tussen Niels B en Roel, 
die de bal in raketvaart naar de 
goal toe renden en met vereende 
krachten inschoten. Net voor rust 
scoorde verdediger Niels van G 
een ‘beauty’ uit een vrije trap op 

20 meter van het doel.

De wedstrijd kende momenten 
van spanning. Sparta ’25 bleef fel 
tegenstribbelen, maar het Rhode 
team liet steeds haar tanden zien 
en brak dan door de verdediging-
slinies heen. Soms liet Rhode een 
steekje vallen en brak Sparta door. 
Daar kwamen ze de Rhode verde-

digers tegen en ten slotte keeper 
Roel, die op de ene na de andere 
bal dook. Uiteindelijk lukte het 
Sparta ’25 wel en werd het 1-3. 

Toen het bijna wéér misging en 
vertwijfeling bij het publiek toe-
sloeg keerde het tij. Middenvel-
der Sil knalde de stand naar 1-4 
halverwege de tweede helft. Met 
een paar schitterende acties van de 
linksbenige Ruben en Dani en op-
komende verdediger Wesley werd 
het publiek in het laatste kwartier 
nog eens op 5 extra doelpunten 
getrakteerd.

Terug bij Rhode maakten de voet-
ballers met hun coaches een tri-
omfentocht door het dorp op een 
mooi versierde platte kar. Het kam-
pioensfeest werd zoals gebruikelijk 
in de kantine van Rhode afgesloten 
met een tafeldans en een traktatie 
van de club.

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

Evenementen

8 september - 29 november 
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
Zaken- en bestuurscentrum

14 oktober - 15 december  
Tentoonstelling 

Harrie Eijkemans
  Mariëndael

29 oktober - 10 december  
Schilderijen van 
Joke van de Ven

Bibliotheek

1 november - 31 december
Expositie naaldschilderwerk 

Wilhelmien van Aarle
Odendael

20 november - 5 december 
Wintervoorstelling 

“Warm Wit”
  De Knoptoren 

21 november  
Zwem- en Sintfestijn

Zwembad de Neul

21 november 
Roois Biergilde
café Van Ouds

23 november 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap

23 - 25 november 
Klompenklets

  De Beurs

23 november  
Film “L´Enfant” 

van Jean Pierre en Luc Dardenne
  Mariendael

24 november 
Live: Eternity

  café Van Ouds

24 november 
Hollywood

  Oud Nijnsel

24 november 
Reünie Bar-Disco-’t Klumpke

café Oud Rooij

24 - 25 november 
Fiesta Mexicana

OJC De Werf

25 november 
Workshop 

oceandrum maken
Leef & Vind

25 november 
3e wedstrijd Trimcompetitie

Park Kienehoef

25 november 
Barokensemble Scordatura 
m.m.v. Julius Dreyfsandt 

zu Schlamm
  Knoptoren

27 november 
Uitleg over online boekhouden

Bastion

28 november 
Lezing filatelist

  Knoptoren

30 november 
DJ Punish

  Café Oud Rooij

30 november 
Presentatie Europese projecten en 

subsidies
  Campus Fioretti

30 november 
Lang & Gelukkig

  Mariendael

1 december 
Frontaal

Café Oud Rooij

2 december 
Brian Christopher

Café Van Ouds

2 december 
rikken en Jokeren
De Dorpsherberg

2 december 
Lang & Gelukkig 

Mariendael

3 december 
Extra koopavond

centrum Sint-Oedenrode

4 december 
Koopavond Sinterklaas

Centrum Sint-Oedenrode

5 december 
Sinterklaas

6 december 
Kaartavond

 Buurtver. Boskant
De Vriendschap

7 december 
Hillstreet House

De Beurs

8 december 
Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
Kinderboerderij Kienehoeve

8 december 
Dansavond
Odendael

8 december 
The Voice of Papgat

De Vriendschap

8 december 
Hillstreet Tribute

De Beurs

8 - 9 december 
High Beer

OJC De Werf

9 december 
Winterbraderie

Centrum Sint-Oedenrode

9 december 
Concert “de Schola van het 

Helmonds Vocaal Ensemble”
Martinuskerk

10 december 
Kerstmarkt
Odendael

11 december 
KBO film: Fanfare

Odendael

12 december 
Presentatie geschiedenis kerststal 

Martinuskerk
Knoptoren

13 december 
Benefitdiner Eten-Eten 

De Beurs

15 december 
Workshop natuur 

kussen maken
Leef & Vind 

15 - 16 december
Popkoor Novelty 

‘On top of the World’ 
De Blauwe Kei

15 december 
Disco

The Joy

15 december 
Adellijk diner en titelveiling

Beleving en Van Ouds

15 december 
Kaartavond CV ’t Skrothupke 

café Oud Rooij

15 december 
Live: Out of the Basement 

Café Van Ouds 

16 december 
Driedorpencross

Molenweg

16 december 
Winterwandeling

Sort - Scheeken in Boskant

16 december 
Kerstconcert Ancora

De Holm

16 december 
Wildrikken en Jokeren

De Dorpsherberg

19 december 
Roois Biergilde
café Van Ouds

20 december 
Onderonsje: Kerstviering

Damiaancentrum

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

www.facebook.com/demooirooikrant




