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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 4 • Week 52 • 24 december 2013

- Starter van de maand

- NJA 150 jaar

- Samen 1111 jaar

- Blik waardig 

pag. 4 

pag. 6

pag. 9

pag. 14

Folders deze week:

Forum Bouwmarkt

folder verspreiden? 
Bel 0413-479322

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

SINT OEDENRODE
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00
voor gewijzigde openingstijden 

ivm feestdagen, 
raadpleeg de website

www.formido.nl

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Beckart bijna te klein voor première 'Alles mag'

De Beckart was afgelopen zaterdag even het middelpunt voor carnavalsvierend Nijnsel, Rooi en 
Liempde. Dat had alles te maken met de Brabantse première van de korte jeugdfilm 'Alles mag'. 
Die film is dinsdag 31 december te zien bij de VPRO op Nederland 3.

» lees verder op pag. 19

Natuurlijk mocht de champagne 
niet ontbreken.

lars jennissen. de liempdse 
hoofdrolspeler, had het druk met 
handtekeningen uitdelen aan zijn 
vrouwelijke fans.

de aanwezige kinderen en volwassenen mochten de fi lm alvast zien. 

DGS en BVT 
samen de verkiezingen in

De besturen van de huidige plaatse-
lijke politieke partijen   
Democratische Groepering Sint-
Oedenrode (DGS) en BVT Rooi 
hebben besloten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 19 maart 
2014 met een gezamenlijke kieslijst 
de verkiezingen in te gaan onder de 
naam: DGS-BVT Rooi. 

Vooral de op handen zijnde fusie 
met de gemeenten Schijndel en 
Veghel deed beide partijen hierover 

na rijp beraad besluiten. Het verte-
genwoordigen en opkomen voor de 
plaatselijke belangen van onze in-
woners, bedrijven en maatschappe-
lijke partners zal hierdoor optimaal 
gestalte kunnen krijgen binnen de 
toekomstige gemeentelijke politiek. 
De kieslijst zal worden aangevoerd 
door Tilly van den Tillaar (BVT Rooi) 
als lijsttrekker. DGS – BVT Rooi al zal 
zo spoedig mogelijk bekendmaken 
welke kandidaten er op de kieslijst 
staan.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Iedere dinsdag om 
18.00 uur de 

nieuwste editie van 
DeMooiRooiKrant 

online op:
www.demooirooikrant.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

meedoen? www.tipmooirooi.nl

Meedenken, meepraten: TipMooiRooi.nl
Hoe denk jij over de fusie met Schijn-
del en Veghel? Is het woningaanbod 
voldoende in de gemeente? En zou 
één kermis in heel Sint-Oedenrode 
niet beter zijn? Het zijn slechts een 

paar vragen waar we binnenkort wel-
licht het antwoord op weten. Althans, 
hoe de burgers hierover denken. 

» lees verder op pag. 6
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

DeMooiRooiKrant 
haalt Tweede Kamer
De vragen van CDA -kamerlid Han-
ke Bruins Slot naar aanleiding van 
de commotie over de “zuipbus” 
hebben nu ook DMRK onder de 
aandacht van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
gebracht. Vraag 1 van het lijstje van 
het kamerlid aan de staatssecreta-
ris luidt namelijk als volgt. “Heeft 
u het bericht in DeMooiRooiKrant 
van 18 december 2013 gelezen over 
het bericht dat Rooise ondernemers 

met de Nixpress de landelijke kran-
ten halen?”

Bruins vraagt de staatssecretaris ver-
der nog naar de (on-)wenselijkheid 
van het initiatief, de mogelijkheden 
om dergelijke initiatieven tegen te 
gaan, of dit kan worden gezien als 
aanzetten tot begaan van strafbare 
feiten, en hoe te handelen als de 
jongeren bij terugkomst overlast 
veroorzaken.

Heel veel dank voor het medeleven en de oprechte steun 
welke wij, in welke vorm dan ook, 

van u mochten ontvangen na het overlijden 
van onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Anna Kluijtmans – van Acht

Een bijzonder woord van dank 
aan het personeel van Odendael.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

DANKBETUIGING

Als een leven niet meer gaat zoals gehoopt 
Als  veel je wordt ontnomen 

Als je je zelfstandigheid verliest 
Als je leven niet meer jouw leven is 

Dan komt de tijd, dat het einde goed is 
 

Bedroefd dat wij afscheid moeten nemen 
maar vervuld van dankbare herinneringen aan haar leven, 

geven wij u kennis van het overlijden van

Sientje van Laarhoven – Klerkx 

Oma Sientje – Oma Sienie

∗ 21 augustus 1922                 † 22 december 2013

echtgenote van

Bert van Laarhoven † 1981

Toos en Toi
Berry en Marja, Cody, Kida
Esther en Michel, Daan

Mieke †

Corrie † en Mari †

Nolly en Jan
Anita ♥ en Arjan
Janneke en Jeroen, Sijmen

Christien en Carlo
Miranda en Hans, Isa, Janne
Carlo en Sandra, Lynn, Tijn

Betty en Toon
Dennis
Sanne ♥ en Luc

Correspondentieadres:
Tartwijck 66
5491 EL Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
28 december om 10.30 uur in de parochiekerk H. Martinus 
van de Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.

Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk waar 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Sientje is op haar kamer, Odendael 120.
U kunt van haar afscheid nemen vrijdag van 
15.00 tot 16.00 uur.

In plaats van bloemen een donatie voor afdeling 
Passiebloem van Odendael waarvoor de bussen achter in de 
kerk staan.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Te midden van allen waar hij zoveel van hield 
is van ons heengegaan

ons pap en opa 

Gerard Renders
∗ 4 oktober 1926             † 23 december 2013 

echtgenoot van

Jo Renders – van Lith † 

Sint-Oedenrode: Marjan en Dort van Hoof–Renders
Anneke
Marlieke
Elleke en Nico

Gemert: Annemieke en Johan Vermulst–Renders
Stefan

Lage Mierde: Lea en Jos Burgers–Renders
Lisanne
Eveline

Aarle-Rixtel: Rianne en Maarten van Duijnhoven–Renders
Anniek
Lydian
Inge

Vierlingsbeek: Gerry en Hans Lemmens–Renders
Maxime
Erik

Sint-Oedenrode: Jo van Vijfeijken–Sanders
levenspartner

Correspondentieadres:
Grote Doelenlaan 18
5491 EG Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
28 december om 13.00 uur in de Parochiekerk van de 
H. Martinus van de Heilige Odaparochie, Kerkplein te 
Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
op het parochiekerkhof.

Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk waar 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Gerard is op zijn kamer, Odendael 227.
U kunt van hem afscheid nemen vrijdag van 18.00 tot 
19.00 uur.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven 
deze aankondiging als zodanig te beschouwen.
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Eerste vrijwilligers melden zich bij 
Hospice Sint-Oedenrode

Nadat DeMooiRooiKrant vorige 
week woensdag het nieuws plaats-
te over de oprichting van Stichting 
Hospice Sint-Oedenrode hebben 
meerdere vrijwilligers zich aange-
meld om een steentje bij te dragen 
aan het initiatief. Dat vertelde secre-
taris John ten Ham tijdens de offici-
ele oprichting bij notaris Grimbel du 
Bois, afgelopen donderdagmiddag.

Ten Ham is samen met Piet van der 
Putten en huisartsen Maurice van 
Osch en Ronald van der Endt op het 
idee gekomen om een hospice te 
starten in Sint-Oedenrode. Aan de 
oprichting ging een jaar vooraf van 
onderzoeken van de mogelijkheden. 
Een hospice biedt onderdak en ver-
zorging aan mensen die nog maxi-
maal drie maanden te leven hebben 
en die thuis niet verzorgd kunnen 
worden. In een huiselijke sfeer staan 
de gast en de naasten centraal. De 

eigen huisarts, verpleegkundigen en 
voor dit doel opgeleide vrijwilligers, 
die 24 uur per dag klaar staan, be-
geleiden de bewoners. “Dit idee is 
gegroeid door mijn ervaringen als 
huisarts”, vertelt Van Osch. “Termi-
nale zorg is een belangrijk onderdeel 
van mijn werk. Het leek me boeiend 
om dat in een groter en breder plan 
te trekken. Er zijn grote bewegin-
gen in de zorg. Het is niet langer 
vanzelfsprekend dat mensen elkaar 
thuis verzorgen. Er is steeds meer 
druk vanuit de tweede lijn dat deze 
zorg op ons bordje komt. Wat thuis 
kan, moet thuis kunnen. Als dat niet 
kan, moeten we minstens voor el-
kaar krijgen dat mensen op de eigen 
geboortegrond kunnen overlijden. Ik 
heb ervaren dat Rooise mensen dat 
belangrijk vinden.”

De initiatiefnemers hebben enkele 
locaties op het oog. Als uiteindelijk 

bekend is waar de hospice gaat ko-
men, smeden ze verdere plannen en 
gaan op zoek naar nog meer vrijwilli-
gers en geld. Want een hospice krijgt 
niet genoeg subsidie om daarop te 
draaien, nog afgezien van de finan-
ciering van de investeringen. De 
Rooise huisartsen en de Lions Club 
Sint-Oedenrode hebben de Stichting 
van een eerste startkapitaal voorzien 
ter dekking van de aanloopkosten. 
Ten Ham tipt dan ook de organisa-
ties die nog op zoek zijn naar goede 
doelen om aan te doneren. “Denk 
aan ons, want het kost een hoop 
geld.”

Er hebben zich dus al enkele vrijwilli-
gers aangemeld, maar Hospice Sint-
Oedenrode heeft nog veel meer vrij-
willigers nodig. 
Heeft u interesse? 
Stuur dan een e-mail naar 
info@hospice-sintoedenrode.nl.

  bakkerij bekk
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IJS GOED

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

IJstaart
Hazelnootschuim gevuld met vanille 

parfait met stukjes krokante nogatine.

6 personen

11,50

2 weken geldig t/m  7 januari

Sluit het jaar af met  ’n prachtige ijstaart…
ook leuk bij de nieuwjaarsborrel!

Ciabatta naar keuze:

klooster, wit of pompoen

per stuk

2,00

t/m 7 januari

Extra lekker met de 
brood dippers van Bekkers…

AL GOED

Berliner bollen

4 stuks

5,75

t/m 7 januari

Geldig t/m 15 december 2013. *M.u.v. Narciso Rodriguez. Niet geldig in combinatie met andere acties.

2013

Beste Drogist
van Nederland

DA DROGISTERIJ & LUXE PARFUMERIE VAN DER LINDEN
Heuvel 2, 5492 AD Sint Oedenrode

BIJ AANKOOP VAN 2 PRODUCTEN

25%
KORTING

BIJ AANKOOP VAN 1 PRODUCT

20%
KORTING

TOT 25%
STAPELKORTING

OP ALLE GEUREN*

DA DROGISTERIJ & LUXE PARFUMERIE VAN DER LINDEN

Geldig t/m 15 december 2013. *M.u.v. Narciso Rodriguez. Niet geldig in combinatie met andere acties.

2013

Beste Drogist
van Nederland

DA DROGISTERIJ & LUXE PARFUMERIE VAN DER LINDEN
Heuvel 2, 5492 AD Sint Oedenrode

BIJ AANKOOP VAN 2 PRODUCTEN

25%
KORTING

BIJ AANKOOP VAN 1 PRODUCT

20%
KORTING

TOT 25%
STAPELKORTING

OP ALLE GEUREN*

DA DROGISTERIJ & LUXE PARFUMERIE VAN DER LINDEN

Scentchips blijven in 
Sint-Oedenrode verkrijgbaar

Vanaf nu verkrijgbaar bij 
DA drogisterij & parfumerie van der Linden

Wij wensen u 
fi jne feestdagen!

v.l.n.r.: Notaris Grimbel du Bois, besuurslid en huisarts ronald van der Endt, voorzitter en huisarts maurice van osch 
en secretaris en apotheker john ten ham.

Team Bella Plaza wenst iedereen 
fi jne feestdagen en een gelukkig 2014



Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe4 
Starter van de maand

Change! Sint-Oedenrode: voor een gezond gewicht en een gezonde  leefstijl

Wat ze later wilde gaan doen? Daar 
dacht ze eigenlijk nooit zoveel over 
na. Na haar school spaarde ze genoeg 
geld bij elkaar om een half jaar door 
Australië te trekken en daarna zou ze 
wel weer verder zien. Het was voor 
haar dan ook niet vanzelfsprekend 
dat ze ooit nog eens voor zichzelf zou 
beginnen. Wel bleef voeding haar al-

tijd  interesseren. Een jaar lang liep 
ze stage bij Change! Best; het bedrijf 
van haar moeder. Toen was de teer-
ling geworpen. Inmiddels heeft Soe-
lijanti Padma zich gevestigd in Cam-
pus Fioretti en is ze druk doende met 
haar eigen afslankstudio: Change! 
Sint-Oedenrode.

“Goede voeding maakt voor mij 
duidelijk verschil”, geeft Soelijanti 
aan. “Ik merkte al snel dat dat ef-
fect kan hebben op je gemoedstoe-
stand. Meestal ben ik best wel druk. 
Gezond eten: daar wordt ik rustiger 
van en het geeft me meer energie.” 
Het eerste doel waarin Soelijanti haar 
klanten in begeleidt, is het behalen 

van hun streefgewicht. “Dat doen we 
met maaltijdvervangers van Straight 
away”, vertelt ze enthousiast. “Even-
tueel kunnen klanten ook afvallen 
met gewoon eten, maar dat is niet 
voor iedereen weggelegd.” Moeder 
Liesbeth vult aan: “Met Straight away 
haal je mensen bovendien even uit 
het normale eetpatroon en gaan ze 
zich realiseren hoe lekker het gewone 
eten is. Dat ene wijntje wordt vaak 
veel minder gemist dan die gewone 
boterham.” 

Na het behalen van het streefgewicht 
zit bij de meeste afslankstudio’s het 
werk erop. De klant krijgt een lijstje 
mee wat hij of zij niet meer mag eten 
en verder houdt het op. Bij Change! 
werkt het zo niet. “Dat werkt ave-
rechts”, vindt Soelijanti, “Wij geven 
juist mee dat alles mag, zolang je er 
bewust mee omgaat. Wij leren onze 
klanten wat een gezond  eetpatroon 
is. Dat is een langdurig proces.” Het 
streefgewicht behalen is een hele 
prestatie, maar Soelijanti wil liever 
dat de klant dat gewicht uiteindelijk 
ook behoudt. Na het afvalprogramma 
volgt daarom standaard een nacon-
trole en ook daarna ziet Soelijanti haar 
klanten nog vaak terugkomen. Door 
middel van een APK-kaart kan ieder-

een bij Change! binnen blijven lopen 
voor advies en begeleiding. 

Voeding: iedereen heeft het erover, 
weet er van alles van of denkt er van 
alles van te weten. Toch blijkt dat veel 
mensen onbewust verkeerde keuzes 
maken, omdat ze niet op de hoogte 
zijn van de meest eenvoudige dingen. 
Wist u bijvoorbeeld dat een plakje pe-
perkoek net zoveel koolhydraten be-
vat als zes klontjes suiker? Melk blijkt 
trouwens ook lang niet zo gezond 
als wij meestal denken… Binnenkort 
start Soelijanti met het geven van 
voedingscursussen. In een avondvul-
lend programma krijgt u een eerste 
handvat aangeboden in uw bewust-
wording tot een gezond eetpatroon. 
De cursusdata zijn momenteel nog 
onbekend, maar binnenkort kunt u 
de planning vinden op facebook pa-
gina Change Sint Oedenrode. Neemt 
u liever rechtstreeks contact op met 
Soelijanti Padma? Bel of mail dan naar 
Change! Sint-Oedenrode. Een af-
spraak is zo gemaakt.

Change! Sint-Oedenrode
Campus Fioretti
Kasteellaan 6m
Tel: 06 – 122 51 812
changesintoedenrode@hotmail.com

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Kerstborrel BtB

De ware kerstgedachte stond voor-
op tijdens de laatste BtB-bijeen-
komst van dit jaar. Als locatie voor 
de kerstborrel was dit jaar gekozen 
voor restaurant Pan & Cook. Het 
pakgehalte was dit keer hoger dan 
normaal, alsof de ondernemers al in 
kerstsferen verkeerden. Voorzitter 
Arent van Dijk sprak over hoop en 
geluk. Twee zaken waaraan volgens 
hem met name hard werken aan 
vooraf gaat. “En dan mag je hopen 
dat je geluk hebt”, aldus Arent.

De voorzitter tipte even aan de 
klankbordgroep fusierooi die on-
langs gevormd is en waarbinnen een 
aantal BtB-leden hun mening heb-
ben uitgesproken over de ophanden 
zijnde fusie. Meer informatie hier-
over vindt u regelmatig in de lokale 
media en op de site van BtB. 

Daarmee kwam het officiële ge-
deelte van de avond ten einde en 
konden de leden genieten van de 
heerlijke hapjes, de kerstsfeer, het 
gezelschap en Andy Marcelissen. 

Laatstgenoemde heette iedereen 
welkom, tot aan de vrienden van 
Peppi en Kokki toe. Op humoristi-
sche wijze kreeg hij de lachers direct 
op zijn hand. Met name bestuurslid 
Dennis Ketelaars moest het daarbij 
ontgelden en ook Saskia van den 
Eshof kwam er niet helemaal zonder 
kleerscheuren vanaf. Aan ’t einde 
van zijn kerstverhaal anno 2013 was 
Andy Marcelissen ‘aan ’t einde van 
zijn latijn.’ 

BtB heeft hiermee het jaar 2013 op 
eigen wijze afgesloten. Met hoop 
kijkt de ondernemersvereniging uit 
naar een nieuw jaar vol geluk. Op 
14 januari zal BtB verder de toe-
komst in kijken tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst in Cultureel Cen-
trum Mariendael. 

Zaterdag 28 december

Arthur en de strijd om Camelot

Duik samen met Arthur in het span-
nendste en meest swingende musical 
avontuur van het komende theater-
seizoen. Arthur heeft het zwaar. Op 
school is hij het mikpunt van pesterij-
en en thuis kan hij totaal niet overweg 
met zijn stiefmoeder. Vaak droomt hij 
dan ook weg bij de verhalen over zijn 
grote held: Koning Arthur.

Als hij tijdens een heftige storm ge-
raakt wordt door de bliksem, ont-
waakt hij, vol verbazing, in de we-
reld van zijn lievelingsverhaal.  Daar 
sluit hij vriendschap met de mooie 

Guinevere en de stoere ridder Lan-
celot. Samen gaan ze op zoek naar 
het magische zwaard in de steen. 
Want degene die dit zwaard te pak-
ken krijgt zal de baas worden van het 
land. Helaas voor de nieuwe vrien-
den, is ook de kwaadaardige pop-
diva Morgana op zoek naar het ma-
gische voorwerp. Samen met haar 
domme hulpje Mordred zet ze alles 
op alles om Arthur te dwarsbomen. 
Wie zal als eerste het zwaard vin-
den? En wie zal Koning(in) worden 
van het land? De Arthur-legende is 
speciaal voor de hele familie vertaald 
naar een hippe, humorvolle en avon-
tuurlijke familiemusical. Een musical 
over moed, vriendschap, familie en 
liefde.....De musical is geschikt voor 

kinderen met de leeftijd 4+

In januari 2013 zijn Leon van Uden 
(31) Ilse Spruijt (26) gestart met het 
theaterbedrijf: ‘I&L Entertainment’. 
Inmiddels is Ilse naar 
’s-Hertogenbosch verhuisd. Hun al-
lereerste paradepaardje, de fami-
liemusical ‘Arthur en de strijd om 
Camelot’, toert vanaf juni langs de 
Nederlandse en Vlaamse theaters. 

Kleurplaatwedstrijd
Doe mee aan de kleurplaatwedstrijd 
en laat Koning Arthur de mooiste 
kleurplaat uitkiezen! Jullie mogen 
de kleurplaat ophalen bij DeMooi-
RooiKrant en deze ingekleurd en wel 
voor het optreden inleveren. Succes!

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

KinderWinterKermis bij Odendael

Zaterdag 28 december van 11:00 tot 
16:00 uur houden de Vrienden van 
Odendael wederom - voor de 4de 
keer - dit wervelende evenement 
waar jong en oud elkaar ontmoe-
ten in een kermisachtige sfeer. Voor 

de kleintjes wordt het weer echt 
lol trappen en de ouders, oma's en 
opa's vermaken zich kostelijk bij de 
vele attracties waar hun kroost in zit 
of aan mee doet. 

Als de sneeuw geen spelbreker is 
tuft de locomotief met twee wagons 
vrolijk door het dorp. De pony's 
staan klaar om bereden te worden 
terwijl de draaimolens vrolijk hun 
rondjes draaien. Binnen in de zalen 
van Odendael worden de kermis-
gasten onthaald met een scala aan 
attracties. De schminksters, ballon-
nengoochelaars en muzikanten doen 
net als voorgaande jaren ook weer 
hun uiterste best om de kleintjes te 
vermaken. En wat dacht u van al het 
lekkers tijdens de kermis. Kortom, de 
KinderWinterKermis wordt weer een 
leuk en vrolijk uitstapje voor jong en 
oud. Zet de kermisdatum 
28 december dus maar in uw agen-
da. Immers, dit feest mag u zeker 
niet missen.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807
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ZICHTBAAR BETER

VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

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

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

ONDERSTE
BOVENtot 50%

Korting
   op monturen*

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. www.intratuin.nl

voordeel
harken
alles mag weg

40% korting 
op alle kerstartikelen en 
diverse sfeerartikelen. 
En nog veel meer aanbiedingen!

Vanaf 27 december 2013

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

Stappenplan fusie akkoord
Het stappenplan om tot een fusie 
met Schijndel en Veghel te komen, 
is donderdagavond probleemloos 
door de gemeenteraad aangeno-
men. Het commentaar uit de voor-
bereidingscommissie eerder deze 
maand was verstomd. Gelet op het 
belang van het besluit stond iedere 
fractie wel meer of minder uitge-
breid stil bij haar eigen overwegin-
gen maar de toon was gezet.

Wel hamerde elke fractie op de nood-
zaak van een goede communicatie 
met bevolking, maatschappelijk mid-
denveld en ondernemers. De voort-
varendheid tot nu toe heeft ook zijn 
schaduwkant, merkte Tilly van den 

Tillaart (BVT) op. Vragen als de be-
invloedingsruimte van de Rooienaren 
zelf en een kostenraming van de fusie 
konden nog niet worden beantwoord. 
Wel komen er in januari en februari 
al overleggen, waarin daar misschien 
wat meer duidelijkheid in komt. Het 
woord “communicatie” was nu al erg 
vaak genoemd. Janneke van Vugt 

(HvR): “Laten we eens stoppen met 
communiceren. Laten we eens met 
elkaar gaan praten. En luisteren. Haal 
op. Neem deel. Wij zijn hier als ge-
meenteraad niet gekomen voor de 
komma’s, maar voor de kaders”. 

Ook Schijndel en Veghel hebben in-
gestemd met het stappenplan.   

Sfeervol kerstconcert Polyhymnia

Nadat vorig jaar de gezamenlijke 
koren van Sint-Oedenrode in één 
Kerstconcert afzonderlijk te be-
luisteren waren, verzorgden en-
kele koren dit jaar een gezamenlijk 
Kerstconcert. Er is veel repertoire 
voorhanden voor deze tijd en koren 
maken daar graag gebruik van. Koor 
Polyhymnia concerteerde afgelopen 
zaterdag in de Ollandse Martinus-
kerk in samenwerking met het Hel-
monds gemengd koor Vivace. 

Elk koor nam afwisselend twee keer 
een blok van zo’n vijf liederen voor 
zijn rekening. Er werd een breed re-
pertoire ten gehore gebracht, in een 
prima akoestiek, waarin de koor-
klank goed tot zijn recht kwam. 
Polyhymnia beet het spits af met 
het welbekende oude lied “Stille 
Nacht”, waardoor de luisteraars in 
de juiste sfeer raakten. Ze nam ons 

mee langs bekende Christmas carols 
naar minder bekende muziek. Mooi 
klonken “Lullaby”, een wiegenlied 
en “Merry Christmas”, waarin solo’s 
van koorleden te beluisteren waren 
afwisselend met het gehele koor. Er 
werd ingetogen gezongen en het 
koor wist attent te reageren op de 
inspirerende leiding van dirigente 
Nicole Friedrich-Krijnen. Ook wist 
het koor de luisteraars te ontroeren 
door het Zuid-Afrikaanse volkslied 
“Nkosi sikelel Africa” aan het pro-
gramma toe te voegen: een lied 
voor Nelson Mandela. De tekst is 
een passende gedachte op weg naar 
Kerstmis.
Het koor Vivace uit Helmond trad 
voor het eerst op met hun nieuwe di-
rigente Marion de Wit, die sinds au-
gustus de leiding heeft. Het werd bij 
enkele liederen begeleid door Peter 
Zimmerman op elektrische piano. 

Een akoestische piano was echter 
beter geweest.
Het koor bestaat uit 25 leden met 
een goede verhouding van mannen- 
en vrouwenstemmen en vertolkte 
een breed repertoire. Er klonken o.a. 
Tollite Hostias uit het kerstoratorium 
van Saint Saens, muziek van Michael 
Haydn, J. P. Rameau. Men wist het 
moeilijke lied “The snow” van 
E. Elgar, de tekst vergelijkt de men-
selijke ziel met sneeuw, goed uit 
te voeren. Ook psalm 42 en “Ver-
leih uns Frieden” van Mendelssohn 
Bartoldy op tekst van Maarten Lu-
ther klonken, ook dynamisch, heel 
acceptabel. Tot besluit werd door 
beide koren gezamenlijk Quem Pas-
tores gezongen op een melodie uit 
1555 uit Polen. Beide koren hebben 
een sfeervol Kerstconcert verzorgd.

Nicoline van Esch

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur
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Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Inwonerspanel
MooiRooi gaat de samenwerking aan 
met een onderzoeksbureau dat inwo-
nerspanels uitvoert. Burgers van 
Sint-Oedenrode kunnen zich inschrij-
ven voor het panel, waarna ze regelma-
tig een korte enquête ontvangen. Door 
middel van deze enquête kan de burger 
meedenken en meepraten over de ge-
meente. Het resultaat wordt uiteindelijk 
gepubliceerd in DeMooiRooiKrant. 

De enquêtes
De deelnemende inwoners krijgen 
ongeveer een keer per maand een 
enquête toegestuurd. Martijn Hulsen 
van het onderzoeksbureau: “Met ons 
burgerpanel willen wij weten wat er 
speelt bij de gemiddelde inwoner uit 
Sint-Oedenrode. Hoe deze bijvoor-
beeld slaapt, woont, werkt, reist, re-
creëert, sport en winkelt. We hanteren 
een brede uitgangspositie, waar jong 
en oud gebruik van kan maken. Door 
de uiteenlopende vragen, is het voor 
alle deelnemers interessant om mee te 
praten. Het invullen van een enquête 
duurt enkele minuten en de onder-
werpen zijn sterk afhankelijk van de 
actualiteit.”

Geen politiek 
In de enquêtes wordt een filter aange-
bracht.  Martijn: “Met MooiRooi heb-
ben we besloten om de politiek niet 
deel te laten nemen in dit burgerpanel. 
Op die manier kom je echt te weten 
hoe de inwoners van Sint-Oedenrode 
denken.” Maar de filter kan nog op 
veel meer dingen toegepast worden. 
“We kunnen het onderzoek op allerlei 
manieren filteren. We kunnen vragen 
wegleggen per kern en kunnen resul-
taten bekijken per leeftijd, per kern, 
per geslacht en ga zo maar door. Alles 
is mogelijk.”

Representativiteit 
Om het onderzoek representatief te 
maken, zijn er een minimaal aantal 
respondenten nodig. Martijn: “We 
moeten ervoor zorgen dat de steek-
proef representatief is. De groep on-
dervraagden moet een juiste en goede 

afspiegeling van de gehele bevolking 
in Sint-Oedenrode zijn. De represen-
tativiteit toetsen we op een aantal 
demografische factoren, zoals leeftijd, 
gezinsopbouw en woonplaats. Moch-
ten er bepaalde groepen mensen on-
derbelicht zijn in het panel, dan wordt 
er specifiek naar deze doelgroep ge-
zocht, bijvoorbeeld via sociale media 
of met verspreiding van flyers.”

Vijfde gemeente
Sint-Oedenrode is de vijfde gemeen-
te waar een burgerpanel aan de slag 
gaat. Een paar maanden terug is Horst 
aan de Maas gestart. Venlo, Weert en 
Laarbeek enkele weken later. Alle met 
succes. Martijn: “We hadden in Horst 
aan de Maas 380 respondenten nodig, 
maar zitten nu al op de 1700. Daar 
worden de uitslagen van de maan-
delijkse enquête gevolgd door vele 
partijen, zoals de gemeente, de poli-
tiek, belanghebbende partijen en de 
inwoners. Je merkt dat mensen heel 
graag meepraten en denken over de 
gemeente. Het leeft echt. Ook merk je 
dat de deelnemers blij zijn dat er iets 
mee gebeurt.”  

TipMooiRooi.nl 
Het team van DeMooiRooiKrant kijkt 
erg uit naar de samenwerking met het 
bureau. “Op deze manier kunnen wij 
als krant nog dichter bij de burger ko-
men te staan. Daarnaast kunnen we 
op een leuke en interessante manier 
nieuws hieruit genereren en daarbij 
zijn dit soort onderzoeken ook van 
grote toegevoegde waarde voor de 
politiek in de gemeente Sint-Oedenro-
de”, legt Jeroen van de Sande uit. 

Meedenken, meepraten 
De komende maand staat in het teken 
van het werven van respondenten. 
Naar verwachting gaat eind januari de 
eerste vragenlijst eruit.  Via 
DeMooiRooiKrant worden de inwo-
ners met grote regelmaat op de hoog-
te gebracht over de stand van zaken 
van TipMooiRooi.nl. Wil je meedoen? 
Ga dan naar www.tipmooirooi.nl en 
meld je aan! 

meedoen? www.tipmooirooi.nl

Meedenken, meepraten: TipMooiRooi.nl

 Dankzij onderstaande sponsors 
was onze kaartavond weer een 

groot succes:

Traiteur Slagerij 
Christian Verheijen

Jumbo Supermarkten

Slijterij Fons van Boxmeer

Dierenspeciaalzaak Borchmolen

Café Oud Rooy

Sylvesterconcert aftrap voor viering 150-jarig bestaan
Bijzonder jaar voor NJA, de oudste vereniging van Rooi

Het Sylvesterconcert van fanfare 
Nos Jungit Apollo (NJA) staat ieder 
jaar op de agenda, maar op 29 de-
cember vindt in De Beurs een heel 
bijzondere editie plaats. Het con-
cert staat dan in het teken van de 
aftrap van een heel bijzonder jaar. 
NJA bestaat in 2014 150 jaar en dat 
gaat groots gevierd worden.

Leven in de brouwerij
Voorzitter Simon Passier kan niet 
wachten om te starten. Samen met 
een speciale werkgroep, bestaande 
uit betrokken Rooienaren, draaide 
hij de afgelopen maanden een pro-
gramma in elkaar om de vingers bij 
af te likken. Een lijst van evenemen-
ten waar letterlijk en figuurlijk heel 
Sint-Oedenrode van gaat genieten. 
Van een reünie tot meerdere speci-
ale concerten (met als hoogtepunt 
het jubileumconcert van 9 novem-
ber in sporthal de Streepen). Van 
een Duitse middag voor iedereen 
tot leuke activiteiten voor de jeugd. 
“We willen NJA extra op de kaart 
zetten met deze evenementen. De 
fanfare heeft al die jaren mensen 
met elkaar verbonden en dat wil-
len we ook nu weer onderstrepen. 
Het dorp wordt er bij betrokken. 
We gaan zorgen voor leven in de 
brouwerij!” vertelt Wim van Meijl, 
voorzitter van de werkgroep en-
thousiast.  

Muzikale reis door de tijd
Op 9 november 2014 bestaat NJA 
precies 150 jaar. Het is dan ook geen 
toeval dat het muziekensemble juist 
op die dag een groots concert gaat 
geven. Ook op andere momenten 
in het jaar krijgen liefhebbers de 
kans om NJA te aanschouwen; 6 
april NJA Goes Latin en 28 juni NJA 
meets friends. “Maar allereerst dus 
het Sylvesterconcert op 29 decem-
ber aanstaande”, tipt Simon Pas-
sier. “Dat wordt een muzikale reis 
door de tijd. Het gaat van oud tot 
nieuw, met vertellingen tussendoor. 
Al onze muzikale hoogtepunten 
komen voorbij. Dus ook onze ab-
solute muzikale topjaren in de jaren 
tachtig. Toen werd NJA zelfs vice-
wereldkampioen op het Wereld-
muziekconcours in Kerkrade. Nog 
steeds gaan we voor een heel hoog 
niveau. Daar zorgt onze landelijke 
topdirigent Carlo Balemans voor. 
Maar tegenwoordig vinden we mu-
zikale beleving het belangrijkste.”  

Historie 
Uit de Liedertafel in de kom van het 
dorp ontstond in 1864 de Fanfare. 
In de archieven van de Harmonie, 
zoals men haar meestal noemde, 
heeft men verzuimd de geboorte 
van de Fanfare te beschrijven. Pas 
veel later, bij het 60-jarig bestaan, 
heeft een van de oprichters en eer-
ste secretaris J. van Hombergh (fr. 
Nicasius), dit goedgemaakt door 
een “kroniek” waarin hij de stich-
ting tot in bijzonderheden be-
schrijft. Het gebeurde op een re-
petitieavond van de Liedertafel in 
hotel ‘Martientje Vleuten.’ Op die 
avond kreeg directeur Gerard Wij-
nen een lumineus idee en hij uitte 
dat in de volgende bewoordingen: 
“Jongens, we zingen goed, maar 
zingen is maar zingen en me dunkt, 
tot opluistering van feesten moes-
ten we iets meer kunnen doen dan 
zingen. Schijndel en Veghel zingen 
ook, maar ze doen nog iets meer. 
Ze hebben een harmonie. Waarom 

zouden wij die ook niet kunnen heb-
ben. Ik stel voor een fanfare op te 
richten, wie doet er mee?” Er werd 
op geklonken, maar men was ech-
ter toch nog wel zo nuchter om zich 
af te vragen waar het geld vandaan 
moest komen om de instrumenten 
te betalen. Het oudste lid, de her-
bergierszoon J. C. van der Hagen 
(30 jaar), nam toen het woord en 
sprak ongeveer als volgt: “Ik ken 
in onze gemeente iemand die rijk 
is en veel humaniteit bezit, de heer 
H. J. Kessler. Ik stel voor op staande 
voet met een deputatie van vijf of 
zes der onzen, den heer Kessler ons 
plan voor te stellen. Kessler bleek 
thuis te zijn en was genegen hen te 
ontvangen. Na enig praten was de 
zaak beklonken. Kessler: “Ik vind 
uw plan subliem. Iets tot stand te 
willen brengen tot opluistering van 
onze dierbare gemeente. Bestelt 
een catalogus en schaft u de nodige 
instrumenten aan. Wat de kosten 
aangaat, die zal ik dekken. In ver-
strek u lieden het bedrag renteloos, 
dat ge later als uw kas het toelaat, 
in kleine gedeelten kunt aflossen.” 
Instrumenten werden besteld en al 
snel werd een bestuur gekozen dat 
bestond uit: G. Wijnen, directeur 
en president, Jos Wijnen, 1e com-
missaris,  A. van de Brand, 2e com-
missaris, terwijl het jongste lid, J. A. 
van Hombergh, werd benoemd tot 
secretaris-penningmeester. 
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Ook volgend jaar gaan wij 
voor u pieken!

Nieuwenhof & Hulsen wenst u fijne feestdagen toe!

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl 

Bedrijfskundig 
Bancair 
Belastingadvies
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         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Groente & Fruit Sanders klaar voor 2014

Groente & Fruit Sanders heeft een 
aantal aanpassingen gedaan in de 
winkel om u nog beter van dienst 
te kunnen zijn. De zaak bevindt zich 
aan de Borchgrave 8, in het centrum 
van Sint Oedenrode met ruim vol-
doende parkeergelegenheid. Groen-
tespecialist Nico Sanders biedt u 
een ruim assortiment van aardappe-
len, groente, fruit, vers bereide sa-
lades, maaltijden etc. Allemaal vers 
uit eigen keuken!

Nico Sanders
Nico zit al geruime tijd in de winkel 
en heeft veel ervaring in de wereld 
van groente & fruit. De ‘’oude win-
kel’’ was toe aan een vernieuwing 
om met de tijd mee te gaan. De 
winkel heeft gedeeltelijk een nieuwe 
kleur gekregen en de middenpresen-
tatie is vernieuwd. 
‘’De winkel heeft dankzij de aanpas-
singen een andere uitstraling gekre-
gen, het past meer bij deze tijd en 
kan weer jaren mee’’ aldus Nico.

Winkelconcept 
Groente & Fruit –Gewóón Vers- on-
dernemers zijn moderne groentespeci-
aalzaken met een knipoog naar nostal-
gie. Zij onderscheiden zich in eenvoud, 

geen poespas, gewoon goede verse 
producten tegen een eerlijke prijs. 
U kunt de winkel herkennen aan de 
groen/oranje logo’s op de voorgevel, 
buitenpresentatie, het winkelfront en 
de kleding van de medewerkers. Een-
maal binnen valt meteen op dat het 
totale assortiment ruim en overzichte-
lijk per productgroep is uitgestald. 

Assortiment 
Voor de lekkerste en beste kwaliteit 
(seizoens) producten bent u bij Nico 
Sanders aan het juiste adres! Het 
specialisme van Groente & Fruit San-
ders is een uitgebreid assortiment 
aan producten. U hebt keuze uit 
dagverse maaltijden/salades, soepen 
etc. Deze worden dagelijks in eigen 
keuken bereid. 

Attentie
U kunt bij Nico en zijn team terecht 
voor een groot assortiment dagverse 
producten, een eerlijke prijs en per-
soonlijke service. Tijdens de kerstda-
gen heeft Nico voor elke klant een 
leuke attentie!

Groente & Fruit Sanders
Borchgrave 8
5492 AT Sint Oedenrode
Tel: 0413-470 101

Openingstijden:
Maandag 09.00 – 18.00 uur
Dinsdag  08.00 – 18.00 uur
Woensdag 08.00 – 18.00 uur
Donderdag  08.00 – 18.00 uur
Vrijdag   08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 08.00 – 17.00 uur

Bedrijf: Sanders Groente en Fruit
Eigenaar: Nico Sanders

advertorial

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

Alcohol sportkantines: 
tien clinics per jaar
Het collegevoorstel om sportkan-
tines maximaal zes clinics (feesten 
met een relatie naar de sport) per 
jaar toe te staan, is donderdag-
avond door de gemeenteraad una-
niem opgeschaald naar tien. Een 
ingebracht argument daarvoor was, 
dat de clubs door de gemeentelijke 
bezuinigingen op subsidies meer 
mogelijkheden moeten hebben om 
financieel het hoofd boven water 
te houden zonder de contributies te 
verhogen.

Alle raadsfracties zetten hun hand-
tekening onder het amendement 
“sportieve gezelligheid” van de 
VVD om tien clinics toe te staan. De 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) wordt op de wijziging aan-
gepast. Als een vereniging aantoon-

baar meer behoefte heeft aan meer 
clinics, beoordeelt het college of dat 
kan worden toegestaan.
Het besluit is een compromis tussen 
de wensen van de verenigingen en 
van de horeca. Het is eveneens een 
compromis tussen twee uitgangspun-
ten: alcohol hoort niet bij sport, maar 
gezelligheid en sociale banden wél.  

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Aanpakken en met kwaliteit realiseren

Ad Bekkers houdt van afwisseling. 
Zijn werk zorgt ervoor dat hij dat 
krijgt. Op het ene moment is hij een 
badkamer aan het betegelen, terwijl 
hij een dag later klust aan een dakka-
pel of een aanbouw moet realiseren. 
De Nijnselnaar houdt ook van aan-
pakken. Dat zit in zijn bloed. Geen 
poespas, maar hard werken, om voor 
de klant het beste van het beste te 
maken. 

Deze filosofie wordt door Ad Bek-
kers al sinds 2008 omgezet in daden. 
Middenin de crisis zette Ad een eigen 
bedrijf op: Bekkers Timmerwerkzaam-
heden. Later veranderde hij de naam 
in een breder perspectief. Omdat Ad 

namelijk veel meer kan dan alleen 
timmeren, werd het Bekkers Bouw en 
Verbouw. “Vanaf dag 1 heb ik altijd 
werk gehad”, vertelt Ad trots. “Op 
een gegeven moment ging dat van-
zelf door de nodige mond-tot-mond 
reclame. Ik denk dat mijn klanten het 
fijn vinden dat ik alles voor ze regel, 
van A tot Z.” Dat is zo. Ad komt bij de 
mensen thuis, luistert naar de wensen 
en weet dat om te zetten in een dui-
delijke planning. Ad: “Ik ben vooral 
eerlijk. Op het gebied van bouw, 
maar ook op gebied van planning. 
Dat wordt gewaardeerd en de klant 
komt niet voor verrassingen te staan. 
Of het nu gaat om het maken van 

een dakkapel, of het bouwen van een 
heel huis. Ik ben het aanspreekpunt 
en regel alles wat er bij komt kijken, 
van loodgieter tot stukadoor.”

Door zijn timmermansopleiding en er-
varing bij een groot bouwbedrijf kent 
Ad de kneepjes van het vak. Toch valt 
of staat het met vakmanschap. Dat 
moet ook een stukje zijn aangeboren. 
Bij Ad is dat zo. Hij is van alle markten 
thuis. Als het moet doet hij loodgie-
terswerk en hij kan zelfs stukadoren. 
“Ik pak alles aan”, zegt Ad duidelijk. 
“Ik kan vloeren leggen, een nieuwe 
keuken zetten, een badkamer maken, 
maar ook voor kleinere klusjes draai 
ik mijn hand niet om. De mensen mo-
gen me altijd bellen.” 

“Ik BEN vooral 
EErlIjk. op hEt 

GEBIEd vaN Bouw, 
maar ook op 

GEBIEd vaN 
plaNNING.”

Bedrijf: Bekkers Bouw en verbouw
Eigenaar: ad Bekkers

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

advertorial

Het huis waar Ad en zijn vriendin 
in wonen is met eigen handen ge-
bouwd. Eigenlijk loop je er zo zijn 
visitekaartje binnen. Het geeft een 
goed beeld van de kwaliteiten van 
Bekkers Bouw en Verbouw. Op dit 
moment is hij bezig met een aantal 
mooie klussen en binnenkort start de 
bouw van zijn nieuwe huis. Een paar 
honderd meter verderop. “Iedere 
bouw is voor mij een enorme uitda-
ging”, geeft de vakman toe. “Het is 
geweldig om ergens aan te beginnen 
en om dan later het resultaat te zien. 
Mijn planning is altijd scherp, maar 
ik ga alleen voor de beste kwaliteit. 

Voor een goede prijs uiteraard!”

Heeft u plannen om te bouwen of te 
verbouwen? Of heeft u een klus waar 
u geen raad mee weet? Nodig dan 
Ad Bekkers uit bij u thuis en hij legt 
piekfijn uit waar u aan moet denken. 
Hij helpt u op weg. Bekkers Bouw en 
Verbouw staat voor u klaar.

Bekkers Bouw en Verbouw, 
Pastoor Pankenstraat 15, 
06-20394953, 
Sint-Oedenrode.     

Profiteer nog tot en met 31 december van 
kortingen oplopend tot 70%. Op = OP!

LAATSTE WEEK

Heuvel 20
0413-473567
info@digitotaal.com
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Samen 1111 jaar oud

Op 27 december zijn de kinderen 
van Piet en Martina Vogels samen 
met hun levensgezellen 1111 oud. 
Niet dat dit getal iets met carnaval 
te maken heeft, maar tijdens een 
feestje enige tijd geleden werd voor 
de gein een keer geteld of ze samen 
aan één of ander magisch getal zou-
den komen. (b.v.  1000 jaar.)

Dat bleek dus al ruim overschreden 
te zijn en het bleek op 27 december 
precies 1111 jaar te zijn. Alle kinde-
ren zijn geboren op de 
Eerschotsestraat in Sint Oedenrode. 
Weliswaar een klein huisje, maar 
met wat passen en meten was er 

voor de acht kinderen plus de ou-
ders toch genoeg ruimte. Iets wat in 
die tijd gebruikelijk was. Geleidelijk 
aan kreeg ook ieder kind verkering, 
dus was het bij feestelijk gelegenhe-
den een drukte van jewelste in huis. 
Na verloop van tijd kwam er weer 
genoeg ruimte, want alle kinderen 
trouwden en vonden elders onder-
dak. Samen kregen zij veertien kin-
deren en een groot aantal kleinkin-
deren.
In 1989 is vader Piet overleden en 
in 2001 moeder Martina. Na haar 
overlijden is afgesproken om elk jaar 
ter herinnering bij elkaar te komen 
en dit gebeurt nu tijdens een etentje 

op de laatste zondag van september. 
Hoewel er tegenwoordig veel paren 
uit elkaar gaan, is dat hier bij nie-
mand het geval en zijn ze allemaal 
al meer dan 40 jaar getrouwd. Sinds 
dit jaar zijn er al enkele 50 jaar ge-
trouwd en als alles naar wens ver-
loopt volgt de rest dit goede voor-
beeld. Als iedereen in redelijk goede 
gezondheid blijft, iets wat op deze 
leeftijden geen vanzelfsprekende 
zaak is, hopen ze in ieder geval nog 
lang plezier van elkaar te hebben. 
Een programma als ‘Familie Diner’ is 
in deze familie absoluut overbodig. 
Op 28 december gaan ze met een 
feestje/etentje de 1111 jaar vieren.

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

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

Lekker op de trekker,
rubber dur        de blubber

John 30 jaar
VC de Rooise Oortjes

Rieky & 
Wim Wijnen 

40 jaar 

Profi ciat 
namens de (klein)kinderen

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00
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Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471
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IS BINNEN! 
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IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
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&
sieraden!
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28 EN 31 DECEMBER 
ALLE KLEDING* 

HALVE PRIJS 
(VAN ORIGINELE PRIJS)

* M.U.V. BASISCOLLECTIE

27 EN 30 DECEMBER 
GESLOTEN

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

variant 1
grn 40c/100y

Bouw, milieu en 
ruimtelijke ordening
Van Dun Advies is een veelzijdig ontwerp- 
en adviesbureau en sinds 1990 actief in 
zowel de agrarische sector als in de 
woning- en utiliteitsbouw. 

 

   In de gemeente Sint-Oedenrode 
worden in het kader van het Integraal 
handhavingsprogramma actief controles 
uitgevoerd. 
Van Dun Advies is u graag van dienst bij 
omgevingsvergunningen en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer, maar ook 
met advisering over de plattelandswoning 
en de begeleiding en het opstellen van 
bestemmingsplanwijzigingen.”

Team Van Dun Advies

www.vandunadvies.nl Vanaf maart 2014 ook in Someren!

Dorpsstraat 54 - 5113 TE Ulicoten - Tel.: 013-5199458 - info@vandunadvies.nl 

Het topmoment van 2013

Dit jaar zijn meerdere Rooienaren 
gehuldigd. Sportteams werden 
kampioen en bedrijven behaalden 
bijzondere mijlpalen. Iedereen be-
leefde wel een topmoment in het 
afgelopen jaar. Wat was jouw top-
moment van 2013? Graag ontvan-
gen wij je verhaal(tje) op 
redactie@demooirooikrant.nl. Geef 
in zo'n 20 woorden weer wat voor 
jou hét moment van 2013 was. 

Het kan klein of groot zijn, als het 
maar indruk gemaakt heeft voor 
jou! Heb je de baan van je dro-
men te pakken? Die studie goed 
afgerond? Eindelijk die prachtige 
fotocamera gekocht waar je zo-
lang voor gespaard hebt? Of ging 
je op avontuur en vond je de liefde 
van je leven? Wij horen het graag 
en zullen deze plaatsen in de krant. 
Deadline aanlevering vrijdag 27 de-
cember 17.00 uur. 

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

Ons pap en mam zijn 
40 jaar getrouwd

Proficiat namens 
de hele familie Krans!

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



Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe10 

Na jarenlange trouwe dienst en tomeloze inzet zal onze voorzit-
ter Harrie Vulders op zondag 5 januari 2014 afscheid nemen.

Wij nodigen u van harte uit voor de afscheidsreceptie die 
van 13:30 tot 16:30 uur wordt gehouden in de Beckart.

Bestuur zalencentrum De Beckart

Oude Lieshoutseweg 7, 5492 HT Nijnsel
Telefoon: (0413) 473465

Uitnodiging

Zondag 5 januari afscheidsreceptie

Harrie Vulders levert sleutel in van ‘tweede huis’

Of het hem echt lukt om te stoppen 
valt nog te bezien, maar Harrie  
Vulders is duidelijk; “Ik doe hier 
straks niks meer.” Op Tweede Kerst-
dag wordt de oer-Nijnselnaar 82 jaar. 
Voor zichzelf had hij al besloten om 
op die respectabele leeftijd te stop-
pen. Dat hebben de andere vrijwil-
ligers van het zalencentrum al eens 
eerder gehoord. Kan Harrie zomaar 
‘afscheid’ nemen van zijn tweede 
huiskamer?

Het is maandagochtend. Zoals altijd 
zit Harrie met zijn collega’s aan de 
koffie in de kleine zaal van de Beckart. 
Ook vandaag heeft hij zijn speelse 
blik opgezet en zijn twinkelende ogen 
meegenomen. Ontspannen vertelt hij 
over zijn naderende afscheid. De rest 
vindt het jammer maar begrijpelijk. 
De dag zou toch een keer komen. 
Toch weten ze ook wel dat Harrie niet 
verdwijnt. Hij woont immers aan de 
andere kant van de straat. “Als hij 

toch binnen durft te komen sturen 
we hem weg”, grapt iemand. Harrie 
weet dat wel te waarderen. 

“GoddaNk hEB Ik 
EEN vrouw dIE mE 
altIjd dE ruImtE 

hEEFt 
GEGEvEN.”

D’n Bouw, oftewel het Antoniushuis. 
Nijnselse mensen weten nog precies 
wat het was. De meesten kunnen de 
exacte plek nog aanwijzen van de 
voorloper van De Beckart. 
Harrie zette zich ook toen al in. Stoe-
len klaarzetten, bardienst, eigenlijk 
van alles en nog wat regelen. “Ik ben 
altijd een bezige bij geweest”, zegt 
Harrie. “In 1961 al haalde ik geld 
op voor de kerk. Ik ben lid geweest 
van het schoolbestuur, heb jaren-
lang de muziekfeesten mee georga-

niseerd en ik heb ook nog wat met 
Carnaval.” Harrie knipoogt. Hij weet 
ook wel dat hij niet hoeft te zeggen 
dat hij de Vorst van Papgat is. Toch 
gaat het in dit geval om de Beckart. 
Harrie’s tweede huis. “Ik ben hier ei-
genlijk altijd een soort manusje van 
alles geweest. Ik heb in het bestuur 
gezeten, ben beheerder geweest en 
medeoprichter van de stichting. Let-
terlijk dag en nacht was ik hier te vin-
den. Tussendoor werkte ik natuurlijk 
ook nog voor de baas.” Natuurlijk 
ploeterde Harrie ’s nachts door als 
er weer eens een bruiloft of andere 
partij werd gegeven. Hij bleef er zelfs 
eens overnachten. Harrie: “Dat is al 
jaren geleden. In een paar weken tijd 
werd er ontzettend veel ingebroken. 
Toen ben ik er blijven slapen om ze te 
proberen te betrappen. Voor de duvel 
ben ik nog niet bang.” Er kwam nie-

mand opdagen, maar de betrokken-
heid werd eens te meer blootgelegd. 

Eerlijk is eerlijk. De topjaren van De 
Beckart zijn al even voorbij. Het wordt 
steeds lastiger om de exploitatie rond 
te krijgen. Het lukt, maar daar is ook 
alles mee gezegd. “Vroeger had je 
iedere week wel een bruiloft in De 
Beckart”, weet Harrie. “Tegenwoor-
dig trouwt bijna niemand meer, of 
ze vieren het thuis of ergens anders. 
Nu moeten we het hebben van af 
en toe een feest, de verenigingen en 
natuurlijk carnaval en kermis, hoewel 
de kermis ook niet meer is wat het 
geweest is. Maar goed, we hebben 
veel overwonnen. De Beckart zal al-
tijd blijven bestaan. We hebben nog 
jarenlang een vergunning en zijn ook 
nu weer aan het kijken naar andere 
manieren van invulling. Bijvoorbeeld 
op het gebied van zorg en welzijn.” 

Harrie zit nog steeds vol passie als 
hij praat over zijn uitvalsbasis. Toch 
heeft hij naar eigen zeggen ook bui-

ten De Beckart een mooi leven. “Ik ga 
lekker in de tuin werken en heb nog 
wel meer te doen. Ik kijk in ieder ge-
val terug op een geweldige tijd. God-
dank heb ik een vrouw die me altijd 
de ruimte heeft gegeven.”

Zo zag d’n Bouw, oftewel het 
antoniushuis, er vroeger uit.

Beckart nu

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen



Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 11
MFA Nijnsel van de baan
Kerkdorp Nijnsel krijgt niet wat Ol-
land al heeft. Nadat de gemeente alle 
kosten op een rijtje had bleek dat de 
kosten voor een Multifunctionele Ac-
commodatie (MFA) in Nijnsel zo hoog 
waren dat de haalbaarheid minimaal 
was. Daarom besloot het college van 
burgemeester en wethouders dat de 
gemeente geen verder onderzoek doet 
naar de haalbaarheid van een MFA 
in Nijnsel. SKOSO-directeur Frans de 
Baaij en dorpsraadlid Ad Maas rea-
geerden teleurgesteld op het bericht.

Toen eerder dit jaar de verregaande 
plannen van het Integraal DorpsOnt-
wikkelingsPlan werden gepresenteerd 
in zalencentrum 
De Beckart, werd het hele proces ‘on 
hold’ gezet door een opmerking uit de 
zaal. Waarom geen combinatie van De 
Beckart en de basisschool? De school 
zou immers toch een opknapbeurt krij-
gen van bijna vijf ton. Een flink bedrag. 
Dat bleek een onderzoek naar nieuw-
bouw waard. Afgelopen donderdag-
middag deelde wethouder van Rossum 
mede dat de uitvoering te duur wordt. 
“Een MFA zou in totaal ongeveer 4 á 5 
miljoen kosten. Daar hebben we geen 

dekking voor”, legde Van Rossum uit. 
Daarmee is de weg vrij om snel door 
te gaan met de ontwikkeling van de 
oorspronkelijke plannen. Het moet in 
een draf gebeuren, omdat voor 1 janu-
ari 2015 de eerste schop de grond in 
moet. Anders krijgt de gemeente geen 
ISV (Investeringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing) subsidie van 300.000 euro 
van de provincie. De gemeente legt 
precies hetzelfde bedrag bij voor een 
opknapbeurt van het Beckartplein en 
het Processiepark. Het idee is om de 
kerk, het park, het plein en het zalen-
centrum beter met elkaar in verbinding 
te krijgen. De week voor Kerst is de 
verkeersproef afgelopen die vrachtwa-
gens over de Eimbert heeft gestuurd. 
Aan de hand van die uitslag wordt be-
paald of het centrum vrachtwagenvrij 
wordt. Volgens van Rossum gaat daar 
de voorkeur van veel dorpelingen naar 
uit.
Frans de Baaij en Ad Maas gaven na de 
onderbouwing van de wethouder aan 
teleurgesteld te zijn. De Baaij: “Het is 
een teleurstellend besluit. De Loop’r in 
Olland is een mooi en succesvol con-
cept, dat hadden we ook op het oog 
voor Nijnsel.  Maar de berekeningen to-

nen aan dat nieuwbouw in combinatie 
met een MFA financieel moeilijk rond is 
te krijgen. We willen graag een school-
gebouw op maat. De Nijnselse school is 
te groot omdat het aantal leerlingen is 
afgenomen. Daarnaast willen we graag 
dat alle Rooise scholen  een integraal 
kindcentrum worden”. 
Wethouder Hendriks vult de Baaij aan: 
”We gaan als gemeente en SKOSO 
met elkaar bekijken wat voor de Nijn-
selse school het beste is. Gaan we reno-
veren of wordt het toch nieuwbouw?” 
Hendriks wil nog voor de verkiezingen 
in maart een planning op tafel leggen. 
Aan de hand daarvan kunnen SKOSO 
en de gemeente onderzoeken welke 
optie, nieuwbouw of renovatie het 
beste is.
Dorpsraadslid en bestuurslid van Stich-
ting zalencentrum de Beckart, Ad 
Maas, zag het nieuws al aankomen. 
“Ook wij zijn zeer teleurgesteld, maar 
we wisten eigenlijk al van tevoren dat 
het niet te betalen is.” Maas sprak zijn 
zorgen uit over hoe nu verder met de 
Beckart. Volgens hem is het gebouw 
veertig tot vijftig jaar oud, in niet al te 
beste staat meer en is de exploitatie 
slechts met veel moeite rond te krijgen.

Lions club haalt 
155 kratten en 
1200 euro op
De Lions club Sint-Oedenrode heeft 
twee drukke, maar zeer vruchtbare 
weekenden achter de rug. De inzame-
lingsactie bij vier Rooise supermarkten 
leverde in totaal 155 kratten met le-
vensmiddelen op. 

Na het eerste weekend kregen de 
vrijwilligers ook zaterdag weer veel 
positieve reacties en gulle donaties. 
Ze zien de 155 kratten als een prach-
tig resultaat. De Rooise gezinnen die 
afhankelijk zijn van de voedselbank 
zullen er blij mee zijn. Dit jaar kon-
den er ook kerstpakketten ingeleverd 
worden. Daar is meer nog dan vorig 
jaar gebruik van gemaakt en het le-
verde een zeer welkome aanvulling 
op voor de actie. Ook de collectebus-
sen zijn goed benut: De Lions hebben 
meer dan € 1.200,- contact geld ge-
kregen. Geld dat via de Voedselbank 
een goede bestemming zal vinden. 
De Lionsclub Sint-Oedenrode dankt 
het winkelend publiek en de Rooise 
supermarkten voor de medewerking.

31 december
Oudejaarstrekking
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Ochtendwandeling

Duinen in februari. Ik volg
het holle pad door een gestolde
werkelijkheid.

Het ruikt naar winterzon.
Bomen, grond, struiken, gras
staan onverzettelijk vast.

Een dagdecor van kou, hemelblauw
zonder barst. Het duinmeer is van
glas. Het licht erboven hard.

Maar harder is het stervend paard
dat op zijn zij scherven in water
slaat.

Niets anders kan ik doen dan
wachten tot het overgaat.

Kees Hermis

Uit: Gezongen steen, 2008

Nieuwe voorzitter Dorpsraad Nijnsel
De Dorpsraad van Nijnsel heeft sinds 
dinsdag 17 december jl. een nieuwe 
voorzitter. René Voss werd in die 
functie benoemd als opvolger van Jan 
van der Aa. 

Voss was sinds 1 oktober 2010 pen-

ningmeester van de raad. Ook is hij lid 
van de werkgroep 
‘Voorzieningen’ van de Dorpsraad. 
René Voss is van beroep projectma-
nager en als vrijwilliger onder andere 
actief bij voetbalvereniging Nijnsel.
Jan van der Aa maakte geen gebruik 

van de mogelijkheid om voor een 
nieuwe termijn van vier jaar te worden 
benoemd. Hij had aan de Dorpsraad te 
kennen gegeven plaats te willen ma-
ken voor jongere inwoners van Nijnsel. 
Van der Aa blijft wel lid van de werk-
groep ‘Dorpshart’ van de Dorpsraad.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Wij wensen u fijne feestdagen.

Buren ontmoeten nieuwe buren

De cliënten van Labyrinth hebben 
inmiddels de intrek genomen in het 
nieuwe onderkomen aan de Hoge 
Vonderstraat. Afgelopen zondag-
middag waren alle buren welkom om 
een kijkje te komen nemen en kennis 
te maken met de heren en dames die 
er pas zijn komen wonen. De mid-
dag verliep in een ongedwongen 
sfeer en was in zekere zin ook infor-
matief. De zogenaamde ‘klik’ was er, 
dus de nieuwe bewoners hebben alle 
ruimte om zich welkom te voelen.

Serious Rooi stort cheque in 
Leeuwarden

Met een voldaan gevoel trokken Pa-
trick, Jop, Teun en Rene vorige week 
naar het Glazen Huis van Serious 
Request in Leeuwarden. Ze hadden 
zelf de week ervoor hard gewerkt 
om een mooi bedrag bij elkaar te 
scharrelen in hun eigen Glazen Huis 

in café ’t Pumpke. Een bedrag dat na 
de onthulling zelfs nog is opgelopen. 
Eenmaal in Leeuwarden was het te 
druk om de echte DJ’s te ontmoeten, 
maar uiteraard lieten de Rooienaren 
de cheque met een goed gevoel 
achter. Missie geslaagd! 

Regionale brandweer bezuinigt sportuurtje weg

Na vijftien jaar komt er een eind aan 
het wekelijkse uurtje sporten van de 
brandweer. De reden daarvoor zijn 
de bezuinigingen bij de regionale 
brandweer. In die vijftien jaar was Ton 
Voets, de vaste trainer van het Rooise 

brandweerkorps. Afgelopen donder-
dag was de laatste training en dat 
wilden de Rooise spuitgasten niet stil-
letjes voorbij laten gaan. 

“Ik heb de brandweer altijd met veel 
plezier getraind. In die tijd heb ik er een 
echte vriendengroep bijgekregen”, 
vertelde Ton Voets afgelopen donder-
dag na de laatste training in sporthal 
'De Streepen'. “We zijn vijftien jaar 
geleden begonnen met vooral con-
ditietraining met een afsluitend potje 
voetbal, maar langzaamaan kreeg het 
voetbal steeds meer de overhand”. 
Maikel van der Velden, de voorzit-
ter van de personeelsvereniging ver-

woordde de overgang van conditie-
training naar het voetbal als volgt, 
”Tegen de tijd dat Ton het circuitje had 
opgebouwd en had bedacht wat we 
die avond zouden doen, begonnen wij 
het alweer op te ruimen om te gaan 
voetballen”.
Ondanks dat er nu een einde komt aan 
de wekelijkse trainingen in de sporthal 
sluiten zowel de spuitgasten als Ton 
Voets niet uit dat er nog een vervolg 
komt. Ze denken eraan om met zijn al-
len te gaan fietsen. Over de conditie 
van onze brandweermannen hoeven 
we ons ondanks de bezuinigingen dus 
nog niet direct zorgen te maken
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Mooi op  leeftijd

Op zoek naar de ster

De vrijwilligers van SV Fortuna '67 heb-
ben vorige week maandag hun vijfde 
en laatste wandeltocht van dit jaar met 
de bewoners van Odendael gehouden. 
Het thema van de wandeling was deze 
keer op zoek naar de ster. Vanaf Oden-
dael gingen de vijftien bewoners van 
Odendael met hun vrijwillige begelei-
ders op pad langs 'de Rooise lichtjes-
route'. George Zoontjens van Fortuna 
had speciaal voor deze avondwandeling 
een route uitgestippeld langs de meest 
versierde woningen tussen Odendael 
en kinderboerderij de Kienehoeve. 
Want precies daar hing de ster die werd 
gezocht, net als in het kerstverhaal, bo-
ven de stal met het kerstkindje.

300e vrijwilligers verwelkomd

17 December was de jaarlijkse vrij-
willigersavond in Odendael ter af-
sluiting van het jaar. Een avond met 
entertainment en heerlijke hapjes. De 
vrijwilligers hebben erg genoten van 
deze avond en er was een staande 
ovatie aan het einde. Ze hebben op 

deze avond Mia Vervloet, de 300e 
vrijwilliger van Odendael, in het zon-
netje gezet.  Een bijzonder groot aan-
tal voor een zorglocatie waar we erg 
trots op zijn.  Tevens werden alle vrij-
willigers bedankt voor hun 
enthousiaste inzet en betrokkenheid.

Sensoor nog beter bereikbaar; 
ook tijdens de feestdagen
Met een gift van 4000€ en met steun 
van provincie NB heeft Sensoor een 
nieuwe telefooninstallatie kunnen 
aanschaffen. De bereikbaarheid is 
daardoor verbeterd waardoor meer 
mensen terecht kunnen voor een 
gesprek met aandacht.

Juist in de donkere decemberdagen en 
met de feestdagen hebben mensen last 
van eenzaamheidsgevoelens of wor-
stelen zij met problemen met relaties, 
schulden,onzekerheid over de baan etc.
Bij Sensoor zitten dag en nacht ge-
schoolde vrijwilligers klaar voor een 

goed gesprek. De ervaring is dat 
aandachtig luisteren echt helpt en je 
zorgen delen oplucht. Ook voor jou.

Sensoor is 24 uur per dag bereikbaar 
via telefoon  040-212 55 66 en van 
10.00 – 22.00 uur via chat  
www.sensoor.nl. Mailen kan altijd.

 SeniorenRAADgevingen 24
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft “4s‘en” 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking 
en Steunverlening. Dit zijn de ba-
siselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met de rubriek Se-
niorenRAADgevingen verschijnen in 
de weekbladen met onderstaande 5 
thema’s.    
      
 1.In Rooi: Welzijn de Meierij
 Welzijn De Meierij, is gevestigd in 
Odendael en hierin is het Steun-
punt Ouderen en het Steunpunt 
Mantelzorg ondergebracht. U kunt 
hier terecht voor informatie en ad-
vies, emotionele ondersteuning en 
praktische hulp. Er is de mogelijk-
heid voor respijtzorg in de vorm van 
de oppasservice en dagopvang ‘De 
Stek’. Het is tevens hét adres voor 
sociale alarmering, de knoppen-
dienst of voor een activiteit van het 

Meer Bewegen voor Ouderen en 
SamenSpraakInformatie.
Bel voor contact: 073–5441400 of 
bezoek de website 
www.welzijndemeierij.nl 

2.Uit de regio: Zorghotel Veghel.
Het Zorghotel in Veghel is er voor 
mensen die na een operatie tijdelijk 
zorg nodig hebben tijdens hun her-
stel. Of voor mensen die langdurig 
zorg nodig hebben en voor vakantie 
of ontlasting van de mantelzorg, tij-
delijk in het hotel willen verblijven.
Zorghotel Veghel is voor gasten van 
jong tot oud.
Voor meer informatie 0413-313000. 
www.zorghotelveghel.nl
  
3. Tip van de week:  Bezoek eens 
een andere kerststal
Velen zullen in de huiskamer naast 
de kerstboom een kerststal hebben 
gezet. Er zijn in onze gemeente ook 
mooie kerstallen in de kerken en op 
de Kienehoef. Maar het is ook de 
moeite  waard om naar Liempde te 

gaan waar 2 Kerstroutes van 5 en 
6 kilometer zijn uitgezet waarlangs 
ruim 100 kerststalletjes zijn te be-
zichtigen bij particuliere huizen en 
tuinen. De route is onlosmakelijk 
verbonden met “Liemt in het Licht“ 
www. kerststalroute Liempde
Ook de kerststal in de St. Jan van 
Den Bosch trekt jaarlijks veel bezoe-
kers. Op de website kunt u hierover 
meer informatie vinden 
www.sint-jan.nl.
 
4.Activiteit:  Zorgwonen in Oden-
dael
De ouderenzorg in Nederland gaat 
ingrijpend veranderen. Omdat de 
overheid wil dat mensen steeds 
langer thuis blijven wonen, wordt 
verzorgingshuiszorg niet langer ver-
goed. BrabantZorg maakt het moge-
lijk dat u toch in Odendael kunt wo-
nen. We noemen dat Zorgwonen. 
Zorgwonen biedt zorgbehoevende 
ouderen de mogelijkheid om te wo-
nen met de noodzakelijke zorg in 
een veilige, beschermde omgeving.

Wat is Zorgwonen?
Zorgwonen is een combinatie van 
wonen en zorg. U huurt een appar-
tement in Odendael. Daarbij neemt 
u van BrabantZorg een vast basisar-
rangement af, dat de voorzieningen 
en diensten bevat die een veilige en 
comfortabele woonomgeving 
garanderen. U kunt hierbij denken 
aan 24-uurs aanwezigheid van zorg-
medewerkers, een alarmsysteem, 
toezicht en toegangscontrole via de 
receptie en het gebruik van o,a. het 
restaurant en de tuinen/ terrassen. 
Naast het basisarrangement kunt u 
zelf kiezen welke aanvullende dien-
sten u van BrabantZorg wilt afne-
men. Kijk op onderstaande link voor 
meer informatie of bel naar Klanten-
service: 0412 622678
www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded
&v=zhXRvhDnkYs
 
5. Agenda: Seniorenexpo Veldhoven 
Van dinsdag 14 tot en met zondag 
19 januari 2014 wordt de jaarlijkse 

Seniorenexpo voor 55 plussers ge-
houden in NH Koningshof, 
Locht 117 in Veldhoven. De beurs 
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De expo biedt naast veel informa-
tie op allerlei gebied ook diverse 
vormen van amusement die op het 
grote podium gebracht worden. 
Kortom de moeite waard om naar 
Veldhoven te gaan.
Zie voor informatie 
www.seniorenexpo.nl 
 
Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de 
seniorenraad of de secretaris van de 
Seniorenraad, Bert Heijen 
tel. 474508, of stuur een mailtje 
naar info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.
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Kerstconcert door Roois Gemengd Koor
Zondagmiddag om drie uur begon 
het kerstconcert van het Roois 
Gemengd Koor. De kerk zat tjokvol 
met belangstellenden en de ruimte 
ademde reeds de kerstsfeer.  
Het concert bestond uit twee de-
len; het Weihnachtsoratorium van 
componist Heinrich Fidelis Muller 
uit 1879 en samenzang. Het Roois 
Gemengd Koor bracht het oratorium 
in een projectvorm, ook niet-RGK-
leden namen deel. Vijf leden van 
Gemengd Koor Cantecleer en twaalf 
leden van Koninklijk Toonkunstkoor 
Aurora uit Oosterhout.

Muzikaal kerstpakket voor Odendael

De bewoners van Odendael kre-
gen afgelopen vrijdag een muzikaal 
kerstpakket aangeboden. Nico van 
de Wetering trad met vijfendertig 
van zijn leerlinggitaristen voor hen 
op in de grote zaal. Onder het genot 
van een kerststol en een drankje kon 
een goed gevulde grote zaal genie-

ten van moderne en klassieke kerst-
liedjes.

Nico had naast vijfendertig leerlin-
gen ook nog een keur van andere 
artiesten meegebracht naar 
Odendael. Zo zaten de gitaristen en 
hun leermeester onder andere ook 

Toon van de Migra's, Christ Toonen, 
Toon Kluijtmans en Marijke van Rijn 
op het podium. Hoogtepunt van de 
avond was het optreden van de we-
reldkampioen fluiten, Geert 
Chatrou. De avond werd aan elkaar 
gepraat door Fred Verzantvoort.

In kerstsfeer dankzij ‘Tis aalt wa’

Afgelopen zaterdag trad de Bos-
kantse damescabaretgroep `Tis aalt 
wa` op in zalencentrum De Vriend-
schap in Boskant. Er was bewonde-
ring voor de sfeervolle aankleding, 
maar ook voor de dames van `Tis 
aalt wa` die zich voor deze gelegen-
heid een Kerstkoor noemden en hun 
muziekstandaards van  uitbundige 
Kerstversiering hadden voorzien. 
Daarbij wisten ze van deze show een 

feest te maken, want zelfs deze keer 
galmden de lachsalvo`s meerma-
len door de zaal. De gedichten met 
een knipoog en de hilarische acts 
werden met een groot applaus be-
loond. De dames zongen Kerstliedjes 
in verschillende talen en liedjes met 
teksten van eigen werk en straalden 
daarbij vooral uit dat samen zingen 
erg leuk is. ‘Tis aalt wa’ zorgde voor 
ultieme kerstsfeer.    

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

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

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

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

SALES ENGINEER / PROJECT MANAGER

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

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

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

TECHNISCH INKOPER / UITBESTEDER

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

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

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

MECHANICAL ENGINEER / PROJECT ENGINEER

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

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

PANEELBOUWER / ELECTROTECHNISCHE MEDEWERKER

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

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

of bij de klant op locatie

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

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

VROLIJK KERSTFEEST
EN GELUKKIG NIEUWJAAR

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Het eigen dorp als goede doel

Claudia van Gorkum is het niet he-
lemaal eens met waar de opbrengst 
van goede doelen naartoe gaat. “Ik 
vind het wel erg wat er bijvoorbeeld 
in Afrika gebeurd, maar kijk eerst 
eens om je heen. In ons eigen dorp 
zijn er zoveel mensen die het ook 
slecht hebben. Dit ligt lang niet al-
tijd aan hen zelf. Zij moeten helaas 
gebruik maken van de voedselbank 
en daar zetten wij ons nu voor in.”

Claudia is docent in verschillende 
dansstijlen bij Sportcentrum van 

den Oever. Het was 
vandaar ook niet zo 
moeilijk om mensen 
te “ronselen” voor 
de door haar opge-
zette actie. Ze hield 
een dansochtend, 
waar iedereen voor 
vijf euro aan kon 
deelnemen. Het to-
taalbedrag was voor 
de voedselbank. “Via mond-tot-
mond reclame onder de klanten ging 
het snel. Maar liefst achtenveertig 

dansers kwamen opdagen. Zalen-
centrum de Beurs werd dankzij eige-
naar Edwin Gordijn gratis voor ons 
beschikbaar gesteld.”
Claudia nam op zaterdag 21 decem-
ber samen met haar dochters Ceri en 
Ivem plaats op het podium. Naudi, 
een vriendinnetje van Ceri, mocht 
ook mee op de voorgrond dansen. 
Door de vele deelnemers en dona-

ties kon Claudia trots een cheque ter 
waarde van € 401,05 overhandigen 
aan de voedselbank. 

Museum in kerstsferen zeker een 
blik waardig

De Nijnselse Riekie van den Broek 
is getrouwd, heeft drie kinderen en 
is oma. Toch weerhoudt dat haar 
niet van haar grootste hobby. Haar 
hele huis staat vol met maar liefst 
twaalfhonderd blikken en iedere 
week gaat ze naar de vlooienmarkt 
om nog meer naar binnen te slepen. 
Ze heeft alles prachtig opgesteld, 
waardoor er van een “blikkenmu-
seum” te spreken valt. 

Riekie’s merkwaardige bezigheid 
begon achttien jaar geleden. Toen 
had ze een paardenblikje op de kop 
getikt en het leek haar wel leuk om 
er meerdere van te gaan sparen. 
Sindsdien heeft ze zoveel dat haar 
hele woning ermee is volgebouwd. 
“Nu is het echt kerst”, zegt de hob-
byist. “Ik had alles van zolder ge-
haald, maar natuurlijk ook meerdere 
malen de vlooienmarkt bezocht. Het 
gaat me eigenlijk om de kerstblik-
ken, maar om de sfeer compleet te 
maken heb ik ook meerdere kerstbo-
men opgezet. Daarin hangen kerst-

ballen en andere figuurtjes van blik. 
In de woonkamer heb ik een heel 
kerstdorp gebouwd met kleine huis-
jes, nepsneeuw en leuke poppetjes. 
Natuurlijk ontbreken de bewegende 
Kerstmannen en andere poppen 
niet en ook de ijsberen zijn van de 
partij. Om het af te maken, ligt er 
een groot boek op tafel met daarin 
allemaal kerstkaarten uit de vorige 
eeuw. Het klinkt allemaal misschien 
een beetje extreem, maar we kun-
nen gelukkig nog onze dagelijkse 
dingen doen. Het staat niets in de 
weg, waardoor we met kerst gezel-
lig met z’n allen kunnen eten.”

Sinds 2001 houdt Riekie gasten-
boeken bij en inmiddels zijn er drie 
van gevuld met vele uitspraken van 
bezoekers. Ook DeMooiRooiKrant 
liet een leuke reactie achter. Op 
afspraak is iedereen welkom om te 
komen kijken naar de collectie via: 
0413-477377

Bijzondere onderscheiding voor Rob Vervoort

Afgelopen woensdagmiddag kreeg 
Rob Vervoort, leerkracht basisonder-
wijs, zijn cum-laude uitreiking op 
de Pabo-opleiding in Veghel. Zijn 
afstudeeropdracht had veel indruk 
gemaakt op de schoolleiding en alle 
betrokkenen bij het beoordelen van 
het onderwerp. Op basisschool 
Sint Franciscus in Boskant had Rob 
zijn afstudeeropdracht verbonden 
aan sociale media onder de noemer 
“Nieuwe media halen de wereld naar 
de klas en brengen de klas de wereld 
in!” 

Dit onderwerp heeft hij toen op een 
bijzondere eigentijdse wijze uitgewerkt 
en bij zijn afstuderen gepresenteerd. 
Niet alleen zijn bijzonder onderwerp, 
maar vooral ook zijn gehele houding 
als student binnen de opleiding, heeft 
bij de schoolleiding, bij medestuden-
ten en bij andere betrokkenen veel in-
druk gemaakt. Vooral daardoor werd 
Rob bij de uitreiking van zijn diploma 
op 8 juli jl. zeer verrast door de toe-
kenning van het Onderwijshart. Een 
lid van Raad van Bestuur van de 
Fontys droeg deze prijs over als bij-
zondere beloning voor zijn speciale 
inzet. Zijn cum-laude onderscheiding 
is daarop een logisch gevolg.

Rob mag zich met een gerust hart een 
superstudent van de Pabo noemen, 
alhoewel voor hem dat niet hoeft. Hij 
heeft zijn afstudeeropdracht met veel 
kennis en enthousiasme gecombi-
neerd en daarbij gebruik gemaakt van 
de moderne ict-middelen en nieuwe 
media. Hiermee heeft hij een basis ge-
legd voor belangrijke ontwikkelingen 
in het hedendaagse onderwijs op de 
basisschool. “Als een school meer be-
trokkenheid wil van de leerlingen, dan 
is het noodzakelijk om vol in te zetten 
op de nieuwe media”, is zijn uitgangs-
punt. Momenteel is Rob werkzaam 
als groepsleerkracht op basisschool 

Eerschot en heeft hij ook hier al zijn 
sporen uitgezet om de leerlingen ver-
trouwd te laten raken met de nieuwe 
media.

Zijn huidige baan betreft enkele ver-
vangingen, waardoor hij dit hele 
schooljaar ook een belangrijke rol kan 
betekenen voor de school. Mogelijk 
kan hij ook een sterke bijdrage leveren 
aan deze ontwikkeling voor het basis-
onderwijs op de scholen in Sint-Oe-
denrode. Rob vindt het belangrijk om 
veel ervaring op te doen en verder te 
kijken om nieuwe media te helpen uit-
zetten. Zijn modelrol tijdens zijn stu-
dieloopbaan op de Pabo is voor Rob 
Vervoort een sterke basis om kansen 
te zien en te nemen.  

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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“Wat men ook besluit, 
wij gaan Rooi niet uit!

De Rooyse Autobedrijven 
wensen u � jne feestdagen!                                

Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Mercedes B160
Airco/navigatie/PDC
Km.stand 76.968
Bouwjaar 2009

Prijs: € 15.950,-

Volkswagen Touran
Km stand: 105.942
Bouwjaar: Mei 2004

Prijs: € 9.495,-

Hyundai I30 1.6 GDI 
Business Ed.
Km stand: 4.890 km
APK: geldig t/m: 
07-02-2017
Fabrieksgarantie tot: 
12-02-2018

Prijs: € 21.500,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW 3 Serie 318da 
Touring High Executive 
Nav.Pro.
Transmissie: Automaat
Brandstof: Diesel
Km stand: 24.750
bouwjaar: 28-02-2013
Kleur: Saphirschwarz

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Audi Q 7   3,0 TDI 

€ 22.750,-
Binnenkort leverbaar

In zeer nette staat
Km stand: 143.000

Bouwjaar: 2006

Voor al uw onderhoud 
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud 
aan campers

Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km  stand: 161.000
Bouwjaar: 02-2008

Prijs: € 12.750

Suzuki Ignis 1.5-16v 
Sport Airco
Km stand: 91.150
Bouwjaar: 06-2004

Van € 6.300,- 
voor € 5.250,- 

All-Inn Rijklaar

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

met extra zachte foam borstels
Houd de onderkant van 
uw auto goed schoon! 

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Kom zaterdag 26 oktober 
naar de introductie van 

de nieuwe Mazda 3 
in onze showroom.

Schoenmakers

Citroen C3 1.4 HDI, 
Special Serie Image
Km stand: 71.000 km
Bouwjaar: okt. 2005
Brandstof: Diesel

Prijs: € 7.950 
Inclusief BTW

Sint-Oedenrode Schijndel Veghel

Van Dijk automobielen b.v. Schoenmakers

Jan Voets

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf
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Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Mauritsstraat 58
5491 JJ Sint-Oedenrode

T: 0413-475590
E: info@klusbedrijfraaijmakers.nl
www.klusbedrijfraaijmakers.nl

Laan van Henkenshage 2 
5492 BH Sint-Oedenrode

0413 474031
www.mariendael.nu

Nijnselseweg 38 
5492 HE Sint-Oedenrode

0413-472595
www.meulengraaf-beton.nl

Vervoort
dakdekkersbedrijf

MGR. van de Venstraat 25, 
5482 EK Schijndel

Schijndelseweg 34, Sint-Oedenrode
Tel.: 06 - 54 97 47 50

www.marcelzwaard.nl

 info@marcelzwaard.nl

MaDe Fashion kledingreparatie
Kamille 16 

5491 KT Sint Oedenrode
Tel:.0413 470121

Kamille 16 

MaDe Fashion 

5491 KT St Oedenrode 
Tel.: 0413-470121 

Email: madefashion@planet.nl kvk 17146959 

Kledingreparatie 

openingstijden: 
dinsdag 10:30 - 17:30 uur 

donderdag 10:30 - 17:30 uur 
zaterdag 10:30 - 13:00 uur 

0900 -  8803 I www.thuiszorgpantein.nl

Fijne feestdagen

Team St. Oedenrode
staat in 2014

weer graag voor
u klaar.

Dec t/m maart 
10% korting 

onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers

Caravans - Campers - Aanhangwagens - Paardentrailers

Borchmolendijk 11 
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413-216003
www.cafepumpke.nl

Kerkstraat 17 
5492 AH Sint-Oedenrode

0413-477778
www.panencook.nl

Rietveld bestratingen

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl

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, St.-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

Schijndelseweg 2,  5491 TB St. Oedenrode
Tel: 0413 - 474901

Web: www.derooiseboerderij.nl

Het gehele team wenst u 
een fi jne kerst en een 

gezond en gastronomisch 2014
CV ’t Skrothupke wenst 

sponsors, vrienden en alle 
andere Papbuiken een 

gezond en gezegend 2014!

Markt 25 
5492 AA Sint-Oedenrode

0413-473919
www.paperas.nl

Pearl S. Buckstraat 1a 
5491 DG Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-486051
Website: www.trined.nl

wenst u een gezond en 
sportief 2014

Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode
T: 0413 477409, 

info@sportbedrijf.com
 www.deneul.nl 

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Ollandseweg 113a 
5491 XA Sint-Oedenrode

0413-476084

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134 
5491 XC Sint-Oedenrode

0413-472169
www.houthandelsmetsers.nl

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-477605
verkoop@abenreclame.nl

Website: www.abenreclame.nl

Constantijnstraat 14
5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel. 06-21550955
www.debruininstallatie.nl

Gekleurd de zomer in…
     gehele maand mei  bij een kleurbehandeling

Nu gratis highlights t.w.v. €16.-
 
 Dat is Unique…

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Kofferen 3a 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-477829

Markt 15 
5492 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473979

Lieshoutseweg 34 
5492 HR Sint-Oedenrode

0413-470210
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

Heuvel 34
5492AD Sint-oedenrode
Telefoon: 0413-474692

www.sasentas.nl

Heuvel 8 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-420300
www.cafevanouds.nl

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen en een goed 
en geregeld 2014!

Lucy Bax, Harry Bekkers
en alle medewerkers

Onze kerstsluiting is dit jaar van dinsdag 24 december 
2013 tot en met woensdag 1 januari 2014

Bastion 1-5 | 5491 AN Sint-Oedenrode
T: 0413-483070 | E: info@bekkersadvies.nl

www.bekkersadvies.nl

Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Sint-Oedenrode

0413-473465
www.zalencentrumdebeckart.nl

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Schijndelseweg 17a 
5491 TA Sint-Oedenrode

0413 420458
www.merkservice.nl

Wij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooie
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!

Bedankt voor de prettige 
samenwerking

Fijne feestdagen en een 
succesvol 2014
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MaDe Fashion kledingreparatie
Kamille 16 

5491 KT Sint Oedenrode
Tel:.0413 470121

Kamille 16 

MaDe Fashion 

5491 KT St Oedenrode 
Tel.: 0413-470121 

Email: madefashion@planet.nl kvk 17146959 

Kledingreparatie 

openingstijden: 
dinsdag 10:30 - 17:30 uur 

donderdag 10:30 - 17:30 uur 
zaterdag 10:30 - 13:00 uur 

Lieshoutseweg 34 
5492 HR Sint-Oedenrode

0413-470210
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

Bobbenagelseweg 10a 
5491 VL Sint-Oedenrode

0413-477979
www.avanliempd.nl

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Markt 25 
5492 AA Sint-Oedenrode

0413-473919
www.paperas.nl

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2013

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl

06-16644615

Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Henri Hermanslaan 91 
6262 GC Geleen

06-53972748
www.scheidingshuys.nl

Hertog Hendrikstraat 14 
5492 BL Sint-Oedenrode 

Tel.: 0413-472 607

www.bakkerijbekkers.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Heuvel 40, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-472784

www.juwelieropaal.nl

Borchgrave 39, Sint-Oedenrode
0413-471222

Derde kerstdag wandeling IVN
Ook dit jaar organiseert het IVN 
weer een derde kerstdag wande-
ling. Een wandeling voor iedereen 
die na een paar dagen genoeg 
heeft van het binnen zitten. Een 
wandeling om volop te genieten 
van de natuur en cultuur in ons 
fraaie platteland. We gaan ”de 
Maai” verkennen en de meanders 
van de Dommel bewonderen.

De wandeling start op donderdag 
27 december om 10.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij café het groe-
ne Woud, Kasterenseweg 23 in 
Liempde. We zijn om circa 12.30 
weer terug bij het vertrekpunt. 
Aanmelden is niet nodig, de wan-
deling gaat altijd door. Het dragen 
van modderbestendig schoeisel is 
een sterk aan te raden. Tot ziens 

op donderdag de 27e  december. 
Voor het laatste nieuws kijk even 

op www.ivnrooi.nl. 

Nieuwe eigenaresse Shoeby 

“Sint-Oedenrode trok me direct het meest aan”

Van kinds af aan is Fanny Korte uit 
Helmond met mode bezig. Nu ze 
sinds 3 december eigenaresse is 
van een eigen kledingzaak zal ze 
zich stiekem wel even in de arm 
knijpen. Ze straalt in ieder ge-

val van oor tot oor in haar eigen 
Shoeby filiaal in Sint-Oedenrode. 
Op de vraag wat ze gaat doen 
om zich te onderscheiden hoeft 
ze maar een paar seconden na te 
denken. “Ik blijf vooral mezelf en 

sta open om van alles te onderne-
men. Met mijn klanten, maar ook 
met collega winkeliers!”

Toen Fanny hoorde dat Shoeby 
in deze regio op zoek was naar 
nieuwe eigenaars trok ze de stoute 
schoenen aan en ging ze een traject 
in om haar droom waar te maken. 
Erg gedurfd in deze tijd, maar dat 
toont het lef van deze jongedame. 
Als mysteryguest bezocht ze enke-
le zaken, maar er sprong er eentje 
uit. “Dat was Sint-Oedenrode!”, 
lacht ze. “De gezelligheid en de 
gemoedelijkheid trok me het meest 
aan. Ik ben in de zomer komen kij-
ken en zag allemaal leuke terrasjes. 
De sfeer was uitstekend en ook de 
winkel zag er goed uit. Vandaar 
mijn keuze voor Sint-Oedenrode.” 

De Helmondse werkte een aantal 
jaren bij Lady Sting en volgde een 
vierjarige HBO opleiding commer-
ciële economie. Die ervaring en 
kennis zal haar goed van pas ko-
men. Op het oog zal er in de winkel 
niet veel veranderen. Fanny nodig 
iedereen uit om eens te komen kij-
ken in haar zaak en op Facebook. 
Daar staan namelijk veel acties en 
nieuwe kleding op. “Voor iedereen 
wat wils, want dat is onder andere 
de kracht van Shoeby”, zegt Fan-
ny krachtig.

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!
Bouwplannen aan uw huis of tuin

Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Mauritsstraat 58
5491 JJ Sint-Oedenrode

T: 0413-475590
E: info@klusbedrijfraaijmakers.nl
www.klusbedrijfraaijmakers.nl

Laan van Henkenshage 2 
5492 BH Sint-Oedenrode

0413 474031
www.mariendael.nu

Nijnselseweg 38 
5492 HE Sint-Oedenrode

0413-472595
www.meulengraaf-beton.nl

Vervoort
dakdekkersbedrijf

MGR. van de Venstraat 25, 
5482 EK Schijndel

Schijndelseweg 34, Sint-Oedenrode
Tel.: 06 - 54 97 47 50

www.marcelzwaard.nl

 info@marcelzwaard.nl

MaDe Fashion kledingreparatie
Kamille 16 

5491 KT Sint Oedenrode
Tel:.0413 470121

Kamille 16 

MaDe Fashion 

5491 KT St Oedenrode 
Tel.: 0413-470121 

Email: madefashion@planet.nl kvk 17146959 

Kledingreparatie 

openingstijden: 
dinsdag 10:30 - 17:30 uur 

donderdag 10:30 - 17:30 uur 
zaterdag 10:30 - 13:00 uur 

0900 -  8803 I www.thuiszorgpantein.nl

Fijne feestdagen

Team St. Oedenrode
staat in 2014

weer graag voor
u klaar.

Dec t/m maart 
10% korting 

onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers

Caravans - Campers - Aanhangwagens - Paardentrailers

Borchmolendijk 11 
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413-216003
www.cafepumpke.nl

Kerkstraat 17 
5492 AH Sint-Oedenrode

0413-477778
www.panencook.nl

Rietveld bestratingen

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl

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, St.-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

Schijndelseweg 2,  5491 TB St. Oedenrode
Tel: 0413 - 474901

Web: www.derooiseboerderij.nl

Het gehele team wenst u 
een fi jne kerst en een 

gezond en gastronomisch 2014
CV ’t Skrothupke wenst 

sponsors, vrienden en alle 
andere Papbuiken een 

gezond en gezegend 2014!

Markt 25 
5492 AA Sint-Oedenrode

0413-473919
www.paperas.nl

Pearl S. Buckstraat 1a 
5491 DG Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-486051
Website: www.trined.nl

wenst u een gezond en 
sportief 2014

Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode
T: 0413 477409, 

info@sportbedrijf.com
 www.deneul.nl 

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Ollandseweg 113a 
5491 XA Sint-Oedenrode

0413-476084

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134 
5491 XC Sint-Oedenrode

0413-472169
www.houthandelsmetsers.nl

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-477605
verkoop@abenreclame.nl

Website: www.abenreclame.nl

Constantijnstraat 14
5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel. 06-21550955
www.debruininstallatie.nl

Gekleurd de zomer in…
     gehele maand mei  bij een kleurbehandeling

Nu gratis highlights t.w.v. €16.-
 
 Dat is Unique…

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Kofferen 3a 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-477829

Markt 15 
5492 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473979

Lieshoutseweg 34 
5492 HR Sint-Oedenrode

0413-470210
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

Heuvel 34
5492AD Sint-oedenrode
Telefoon: 0413-474692

www.sasentas.nl

Heuvel 8 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-420300
www.cafevanouds.nl

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen en een goed 
en geregeld 2014!

Lucy Bax, Harry Bekkers
en alle medewerkers

Onze kerstsluiting is dit jaar van dinsdag 24 december 
2013 tot en met woensdag 1 januari 2014

Bastion 1-5 | 5491 AN Sint-Oedenrode
T: 0413-483070 | E: info@bekkersadvies.nl

www.bekkersadvies.nl

Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Sint-Oedenrode

0413-473465
www.zalencentrumdebeckart.nl

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Schijndelseweg 17a 
5491 TA Sint-Oedenrode

0413 420458
www.merkservice.nl

Wij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooie
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!

Bedankt voor de prettige 
samenwerking

Fijne feestdagen en een 
succesvol 2014
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MaDe Fashion kledingreparatie
Kamille 16 

5491 KT Sint Oedenrode
Tel:.0413 470121

Kamille 16 

MaDe Fashion 

5491 KT St Oedenrode 
Tel.: 0413-470121 

Email: madefashion@planet.nl kvk 17146959 

Kledingreparatie 

openingstijden: 
dinsdag 10:30 - 17:30 uur 

donderdag 10:30 - 17:30 uur 
zaterdag 10:30 - 13:00 uur 

Lieshoutseweg 34 
5492 HR Sint-Oedenrode

0413-470210
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

Bobbenagelseweg 10a 
5491 VL Sint-Oedenrode

0413-477979
www.avanliempd.nl

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Markt 25 
5492 AA Sint-Oedenrode

0413-473919
www.paperas.nl

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2013

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl

06-16644615

Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Henri Hermanslaan 91 
6262 GC Geleen

06-53972748
www.scheidingshuys.nl

Hertog Hendrikstraat 14 
5492 BL Sint-Oedenrode 

Tel.: 0413-472 607

www.bakkerijbekkers.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Heuvel 40, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-472784

www.juwelieropaal.nl

Borchgrave 39, Sint-Oedenrode
0413-471222

Derde kerstdag wandeling IVN
Ook dit jaar organiseert het IVN 
weer een derde kerstdag wande-
ling. Een wandeling voor iedereen 
die na een paar dagen genoeg 
heeft van het binnen zitten. Een 
wandeling om volop te genieten 
van de natuur en cultuur in ons 
fraaie platteland. We gaan ”de 
Maai” verkennen en de meanders 
van de Dommel bewonderen.

De wandeling start op donderdag 
27 december om 10.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij café het groe-
ne Woud, Kasterenseweg 23 in 
Liempde. We zijn om circa 12.30 
weer terug bij het vertrekpunt. 
Aanmelden is niet nodig, de wan-
deling gaat altijd door. Het dragen 
van modderbestendig schoeisel is 
een sterk aan te raden. Tot ziens 

op donderdag de 27e  december. 
Voor het laatste nieuws kijk even 

op www.ivnrooi.nl. 

Nieuwe eigenaresse Shoeby 

“Sint-Oedenrode trok me direct het meest aan”

Van kinds af aan is Fanny Korte uit 
Helmond met mode bezig. Nu ze 
sinds 3 december eigenaresse is 
van een eigen kledingzaak zal ze 
zich stiekem wel even in de arm 
knijpen. Ze straalt in ieder ge-

val van oor tot oor in haar eigen 
Shoeby filiaal in Sint-Oedenrode. 
Op de vraag wat ze gaat doen 
om zich te onderscheiden hoeft 
ze maar een paar seconden na te 
denken. “Ik blijf vooral mezelf en 

sta open om van alles te onderne-
men. Met mijn klanten, maar ook 
met collega winkeliers!”

Toen Fanny hoorde dat Shoeby 
in deze regio op zoek was naar 
nieuwe eigenaars trok ze de stoute 
schoenen aan en ging ze een traject 
in om haar droom waar te maken. 
Erg gedurfd in deze tijd, maar dat 
toont het lef van deze jongedame. 
Als mysteryguest bezocht ze enke-
le zaken, maar er sprong er eentje 
uit. “Dat was Sint-Oedenrode!”, 
lacht ze. “De gezelligheid en de 
gemoedelijkheid trok me het meest 
aan. Ik ben in de zomer komen kij-
ken en zag allemaal leuke terrasjes. 
De sfeer was uitstekend en ook de 
winkel zag er goed uit. Vandaar 
mijn keuze voor Sint-Oedenrode.” 

De Helmondse werkte een aantal 
jaren bij Lady Sting en volgde een 
vierjarige HBO opleiding commer-
ciële economie. Die ervaring en 
kennis zal haar goed van pas ko-
men. Op het oog zal er in de winkel 
niet veel veranderen. Fanny nodig 
iedereen uit om eens te komen kij-
ken in haar zaak en op Facebook. 
Daar staan namelijk veel acties en 
nieuwe kleding op. “Voor iedereen 
wat wils, want dat is onder andere 
de kracht van Shoeby”, zegt Fan-
ny krachtig.

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar



Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe18 

De weinterkunning zingt zowel van 
erremoei es van wilde.
Gezegd van iemand die steeds opgewekt is
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

  26 december 2013
Springwedstrijden Rooise Ruiters

Wel 
jammerdat die

kerel in het rood op
dat rendier alles

wint hier...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Ad Smetsers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Anke van Roosmalen

Den Hof 18
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Wat ik je wens

ik zou je willen geven
het kleine van 
het bestaan
het echte beleven
zonder visioenen
van de onbereikbare 
doodse maan

ik zou je willen geven
het grootse van 
het bestaan
omvangrijk in 
bloemen gehuld
maar ook 
het azuurblauwe 
zilte water van de oceaan
of de nevelige velden
door dieren begraasd
en alles met 

onvoorwaardelijke liefde
gevuld

ik zou je willen 
schenken
het wonder in jezelf
onaantastbaar, 
niet te krenken
ga dan je weg 
van milde stilte
zonder gedachten 
te denken

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

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

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

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

SALES ENGINEER / PROJECT MANAGER

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

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

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

TECHNISCH INKOPER / UITBESTEDER

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

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

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

MECHANICAL ENGINEER / PROJECT ENGINEER

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

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

PANEELBOUWER / ELECTROTECHNISCHE MEDEWERKER

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

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

of bij de klant op locatie

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

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel

Functie

Profiel

het engineeren van transportsystemen, machines en complete lijnen
projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage

BO Werktuigbouwkunde / Mechatronica
ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines

ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré
erlandse en de Engelse taal

technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig

PANEELBOUWER / ELECTROTECHNISCHE MEDEWERKER

Functie

Profiel

het engineeren van transportsystemen, machines en complete lijnen
projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage

BO Werktuigbouwkunde / Mechatronica
ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines

ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré
erlandse en de Engelse taal

affiniteit met construeren in rvs en kunststof
technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig

PANEELBOUWER / ELECTROTECHNISCHE MEDEWERKER

Functie

Profiel

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

Oplossing vorige week:  
RABOBANK

JOLANDA WIJNEN 
BEATRIXSTRAAT 43 
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

Kerst woordzoeker 

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

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

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

kerstgratificatie, kerstkind, kerstklok, kerstbal, kerst,  
	  

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

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

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

	  

Kerst woordzoeker
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  
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Komt allen tezamen op basisschool Kienehoef

Wat is er mooier dan vanuit de koude, 
donkere wereld in alle vroegte gezel-
lig bij elkaar te komen om samen het 
licht en de warmte van Kerstmis te 
beleven? Op basisschool Kienehoef 
kon je dat op donderdagochtend 
19 december zelf komen ervaren.

Al vóór 8 uur stonden de kinderen met 
hun ouders, warm opeengepakt te ge-
nieten van de gezellige lichtjes en de 
prachtige kerstmuziek, gespeeld door 
een echte muziekgroep, die gevormd 
werd door drie ouders, prachtig ver-
kleed in Dickenskostuums. Natuurlijk 
werden de kerstliedjes uit volle borst 
meegezongen door de kinderen, de 
ouders en de leerkrachten.

Na het welkomstwoordje van de 
directeur gingen de kinderen ver-
wachtingsvol naar hun lokalen, waar 

ouders gezorgd hadden voor een 
prachtig aangekleed kerstontbijt. Aan 
het verzoek om lekkere hapjes te ver-
zorgen hadden alle ouders enthousi-
ast gehoor gegeven, wat zorgde voor 
smaakvolle buffetten met de lekker-
ste gerechten.

Met gevulde buikjes verzamelden de 
kinderen zich daarna in de speelzaal 
voor het tweede hoogtepunt van de 
ochtend: een heus kersttoneelstuk. 
Geheel volgens de kerstgedachte, 
waarbij alle kinderen, groot en klein, 
ook echt meetellen en bij elkaar ho-
ren, kwamen de jonge acteurs uit 
alle groepen van de school: zo wa-
ren er prachtig verklede herdertjes en 
schaapjes uit de kleutergroepen en de 
drie wijzen en schitterende engelen uit 
verschillende andere klassen. Natuur-
lijk mochten de os en de ezel ook niet 

ontbreken. Maria en Jozef kwamen, 
evenals de verteller uit de bovenbouw. 
Het huisorkest wisselde het toneelspel 
af met mooie kerstliedjes, die iedereen 
kon meezingen. Wat was het mooi 
om te zien dat alle toeschouwers, 
groot en klein, ademloos genoten 
van het uitstekende toneelspel en de 
mooie muziek. Het was ook heel bij-
zonder om peuters vanaf 3,5 jaar met 
hun ouders te mogen ontvangen. Het 
was duidelijk dat ook zij met volle teu-
gen genoten. Het applaus na afloop 
van het toneelstuk was welverdiend. 

Het team van basisschool Kienehoef 
bedankt alle ouders, die op welke ma-
nier dan ook een bijdrage hebben ge-
leverd aan deze geweldige, sfeervolle 
kerstochtend heel hartelijk en wenst 
iedereen vredige, sfeervolle kerstda-
gen en een voorspoedig 2014.

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Fit het nieuwe jaar in met Personal Training! 
De oplossing voor drukbezette mensen, zelfstandige ondernemers 
of een ieder die extra persoonlijke aandacht wenst. Na een periode 
van inactiviteit is het voor veel mensen niet makkelijk om daadwer-
kelijk in beweging te komen, bijvoorbeeld na een zwangerschap, 
een periode van arbeidsongeschiktheid, een blessure, of bij een 
baan waarbij u veel stil zit. Bent u net begonnen met trainen en wilt 
u professioneel advies? Of bent u al langere tijd onderweg, maar 
heeft u het gewenste resultaat nog niet bereikt? Ruud van Erp helpt 
u om de juiste keuzes te maken in de training, voeding en leefstijl 
waardoor u verzekerd bent van het gewenste resultaat. 

Voor meer informatie ga naar www.ruudvanerp.nl 
of bel direct voor een afspraak: 06-16796313

Ruud van Erp wenst iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig, gezond en sportief 2014!

Wie niet beter wist zou denken dat 
carnaval al was begonnen. Comple-
te Raden van Elf verzamelden zich 
afgelopen zaterdag. Maar dichter bij 
de Beckart werd al snel duidelijk dat 
er heel iets anders op het program-
ma stond. Voor de hoofdingang was 
de rode loper uitgerold en voor ie-
dereen die binnenkwam was er een 
glas champagne. Na de première 
afgelopen woensdag in EYE Amster-
dam, stond nu de première van de 
film in Nijnsel op het programma.

De film is volgens Steven Wouter-
lood, die mee schreef aan het script 
en de film ook regisseerde, onder-
deel van een serie van zeven multi-
culturele films. Wouterlood wil met 
de film aan de Randstad duidelijk 
maken dat carnaval meer is dan al-
leen drinken en hossen. Ed Steen-
bakkers, oud-president van de stich-
ting Papgat, vulde daarop aan dat 
tijdens carnaval rangen en standen 
even verdwijnen. Iedereen is een 
paar dagen gelijk.

De hoofdrollen in de film worden 
gespeeld door Lars Jennissen uit 
Liempde en Indy Aponno uit Uden. 
Lars speelt de rol van de Rooise jon-
gen Tygo. Na de scheiding van zijn 
ouders verhuist hij met zijn moe-
der naar Amsterdam. Tijdens een 
spreekbeurt vertelt Tygo wat car-
naval is en hoe dat feest in Brabant 
wordt gevierd. 

Regisseur Steven Wouterlood neemt 
de kijker tijdens die spreekbeurt mee 
naar Papgat. Daar laat hij zien hoe 
het er met carnaval aan toegaat. 
Daarvoor maakte hij afgelopen mei 
opnamen in Nijnsel en Sint-Oeden-
rode. Het carnaval werd daarvoor 
nog eens dunnetjes overgedaan. 
Talloze Rooise carnavalvierders had-
den daarvoor in de film een bijrol, 
zelfs burgemeester Peter Maas was 
van de partij. Net zoals bij het echte 

carnaval was er ook in 'Alles mag' 
een sleuteloverdracht en dat kan nu 
eenmaal niet zonder burgemeester. 
De sleuteloverdracht was voor de 
afwisseling niet in het gemeente-
huis. Maar, net als alle andere bin-
nenopnamen, in de Beckart. De 
optocht werd opgenomen in de Eer-
schotsestraat.

Na afloop vertelden zowel Lars als 
Indy, dat zij beiden enorm hadden 
genoten van de filmopnamen. “We 
namen een scene een keer door en 
daarna speelden we een paar keer 
voor echt”, vertelt Lars na afloop 
omringd door tientallen meisjes die 
om zijn handtekening vragen. Indy 
vond het best wel spannend om de 
eerste keer in een film te spelen. Op 
de vraag wat er dan zo spannend 
aan was, antwoordt de Udense re-
soluut, “de zoenscene”.

Steven Wouterlood kan op een leu-
ke periode terugkijken. “Het werken 
met de Rooienaren was gezellig en 
het ging er allemaal gemoedelijk aan 
toe. Ik heb ontdekt dat carnaval een 
gezellig feest voor jong en oud is. 
Rangen, standen en regels verdwij-
nen voor een paar dagen. Carnaval 
is een echt volksfeest, daar ben ik 
wel achtergekomen”, zegt Wouter-
lood. 

De film 'Alles mag' is oudjaarsdag te 
zien op Nederland 3 om 17.35 uur 
bij de VPRO/Zapp. 
Meer informatie vindt u op: 
www.facebook.com/filmallesmag

vervolg voorpagina

Beckart bijna te klein voor 
première 'Alles mag'

Lezerspodium....

Levend Kerstverhaal uit eigen tuin

Wie op 13 december het levend 
Kerstverhaal heeft bijgewoond, kan 
alleen maar vol lof en bewondering 
zijn geweest over de manier waarop 
dit schouwspel voor het licht werd 
gebracht. Alle deelnemers waren 
onze eigen zusters en medewerkers 
van Odendael, die vrijwillig dit ge-
beuren verzorgden. Het geheel in 
een omlijsting van dans en muziek.

Wat er gebeurde? Voor de men-
sen die er niet bij konden zijn een 
korte samenvatting: We zien een 
jonge Maria die erg verliefd is op 
de zoon van een timmerman. Ze 
wil graag met hem trouwen, maar 
als zij dan bezig is met huishoude-

lijk werk, komt daar de 
mooie engel Gabriël 
binnen zweven, gans in 
het wit en met vleugels. 
Zo uit de hemel weg-
gevlogen. Zij brengt 
de blijde boodschap: 
Maria is uitverkoren 
om de moeder te wor-
den van Gods zoon. 
Dat was even slikken, 
maar Jozef en Maria 
blijven bij elkaar en als zij maanden 
later naar Jeruzalem moeten om 
zich te laten registreren, is Maria 
hoogzwanger. Na een reis van drie 
dagen komen zij aan in een dorpje 
Bethlehem. Zwaar vermoeid vin-

den zij met moeite een stal om te 
overnachten. Nog dezelfde nacht 
wordt het kindje geboren tussen de 
dieren. De herders bij nachte mer-
ken dat er iets groots is gebeurd en 
gaan in hun eenvoudige plunje op 
zoek naar de stal. Maar ook de drie 
koningen hadden de ster gezien en 
togen op pad met dure giften en 
rijke Arabische kleding. Er was zelfs 
een heuse zwarte koning bij.
Een lezeres met een groot boek las 
hardop wat er gesproken werd en 
dat werd wel haast perfect geplay-
backt door de spelers. We hebben 
enorm genoten van jullie acteer-

kunsten en namens alle bewoners 
van Odendael zeg ik:
Dank jullie wel, wij zijn trots op jul-
lie!

jan pepers

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.sint-oedenrode.nl

Verordeningen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Actualisatie standplaatsbeleid gemeente 
Sint-Oedenrode
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft in haar vergadering van 17 
december 2013 het nieuwe ‘Standplaats-
beleid gemeente Sint-Oedenrode’ vast-
gesteld. Dit gaat in per 1 januari 2014. 
Wijzigingen in de openbare ruimte, par-
keerdruk in het centrum, de komst van 

het Centrummanagement en maatschap-
pelijke ontwikkelingen zijn aanleiding 
geweest om het beleid te actualiseren. 

Het geactualiseerde standplaatsbeleid 
kunt u inzien of downloaden via 
www.sint-oedenrode.nl.

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 
gemeente Sint-Oedenrode 2013
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat, gelet op het bepaalde in ar-
tikel 139 van de Gemeentewet, de raad 
van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn 
vergadering van 19 december 2013 de 
‘Subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten gemeente Sint-Oedenrode 
2013’ heeft vastgesteld. Deze verorde-
ning treedt acht dagen na de dag van be-
kendmaking in werking, voor zover deze 
verordening betrekking heeft op be-
schermde gemeentelijke monumenten. 

De ‘Subsidieverordening gemeentelijke 

monumenten gemeente Sint-Oedenrode 
2013’ en het raadsbesluit (nummer 
74/2013) liggen met ingang van vrijdag 
27 december 2013 gedurende 12 weken 
kosteloos ter inzage in het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1. 
Tijdens openingstijden - op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.30 uur - kunnen de 
stukken worden ingezien. Tegen beta-
ling van de legeskosten is de verorde-
ning in kopie verkrijgbaar.
De ‘Subsidieverordening gemeentelijke mo-
numenten 2013’ is ook te raadplegen via 
www.sint-oedenrode.nl/verordeningen. 

Glas rond de feestdagen
De glasbakken worden in de maand de-
cember vaker leeggemaakt. Ondanks 
deze inspanningen kan het gebeuren dat 
een glasbak helemaal vol is. 

Voorkom dat u voor een volle glasbak 
staat
U kunt voorkomen dat u uw glas weer 
mee naar huis moet nemen door enkele 
weken te wachten met het bezoek aan de 
glasbak. Overigens kan het glas ook gra-
tis naar de milieustraat worden gebracht.dinsdag 7 januari 2014

uitnodiging
nieuwjaarsreceptie!
Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de 

nieuwjaars receptie van de gemeente 

Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaars-

bijeenkomst samen met de dorpsraden, 

SKOSO, verenigingen, onderne mers en 

maatschappelijke partners Welzijn De 

Meierij en Wovesto. Mede namens hen 

nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 

7 januari in het gemeente huis van 19.00 

tot 21.00 uur. 

Wij hopen samen met u te proosten op 

een gezond en voorspoedig 2014.

Huisvuil
Inzameling oud papier 

Zaterdag 28 december
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 

8.00 tot 12.00 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. 

Wijzigingen rond de feestdagen

Nieuwjaar (route 3): woensdag 1 januari 2014 wordt vrijdag 3 januari. 

Textielcontainers gesloten rond oud en nieuw

De textielcontainers zijn om veiligheidsredenen gesloten tussen vrijdag 27 december 
2013 en vrijdag 3 januari 2014. In deze periode kunt u uw textiel nog steeds op de 
milieustraat kwijt. Vanaf 6 januari kunt u uw textiel weer in alle textielcontainers kwijt.

Huisvuilinzamelschema 2014 en afvalwijzer 2013

Een dezer dagen ontvangt u het huis-
vuilinzamelschema 2014 en een afval-
wijzer. Raadpleeg en bewaar deze infor-
matie goed. Het huisvuilinzamelschema 
bevat alle data waarop u uw huishoude-
lijk afval kunt aanbieden.

Ontvangt u deze informatie niet, neem 
dan vanaf woensdag 8 januari 2014 
kontact op met de gemeente via te-
lefoonnummer (0413) 481 911 of via 
tbree@sint-oedenrode.nl.

Raadsbesluit d.d. 19 december 2013 tot vaststelling 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend dat de 
gemeenteraad op 19 december 2013 de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
2013 heeft vastgesteld. De APV 2013 
treedt op 1 januari 2014 in werking. 

Het raadsbesluit en de nieuwe APV 
2013 liggen met ingang van 1 januari 
2014 gedurende 12 weken ter inzage 
in het gemeentehuis en kunnen hier 
tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 
12.30 uur) worden ingezien. 

Willy Foolen

Een thuiskomhaven…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Bekendmaking vaststellen belastingverordeningen 
2014
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend:

gelet op het bepaalde in de Gemeente-
wet; dat de raad van de gemeente 
Sint-Oedenrode in haar vergadering van 
19 december 2013 de volgende belas-
tingverordeningen heeft vastgesteld:

•		verordening	onroerende	zaakbelastin-
gen 2014

•		verordening	 afvalstoffenheffing	 2014	
(Diftar)

•	verordening	rioolheffing	2014
•	verordening	toeristenbelasting	2014
•	verordening	reclamebelasting	2014
•	legesverordening	2014

De verordeningen onroerende zaak-
belastingen 2014, afvalstoffenheffing 

2014, rioolheffing 2014 en  toeristen-
belasting 2014 treden in werking op de 
eerste dag na die van de bekendmaking. 
De legesverordening 2014 en de veror-
dening reclamebelasting 2014 treden 
in werking op de derde dag na die van 
bekendmaking. 
De datum van de ingang van de heffing 
van voornoemde verordeningen is 1 ja-
nuari 2014.

De bekendmaking heeft plaatsgevonden 
door opneming van de besluiten op 30 
december 2013 in de verzameling be-
sluiten/verordeningen. Dit besluit ligt 
voor u kosteloos ter inzage. Iedereen 
kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrij-
gen van genoemde besluiten.

Voorkom bevriezing GFT in container 
Tips ter voorkoming van bevroren GFT 
(Groente-, Fruit- en Tuinafval):
•		Zet	 uw	 container	 zo	 beschut	 mogelijk	

weg;
•		Plaats	ook	in	de	winter	een	stokje	tussen	

het deksel, zodat het vocht weg kan;
•		Leg	 een	 krant	 onderin	 om	 eventueel	

vocht op te vangen;
•		Plaats	 de	 container	 bij	 voorkeur	 de	

nacht vóór de lediging in uw vorstvrije 
garage of  berging;

•		Probeer	 tijdens	 een	 vorstperiode	 uw	
container zo min mogelijk aan te bieden.

Let op!
•		Gooi	nooit	zout	of	antivriesvloeistof	in	

uw container, want dit heeft een nade-
lige invloed op het composteringspro-
ces;

•		Zorg	dat	uw	container	altijd	om	07.30	
uur aan de straat staat.

U betaalt alleen € 2,- voor iedere ledi-
ging van de GFT container.

Gewijzigde openingstijden milieustraat rond de 
feestdagen

De gemeentelijke milieustraat aan de 
Eversestraat is tijdens de Kerstdagen en 
op Nieuwjaarsdag gesloten.
Op de dinsdagen 24 en 31 december is 

de milieustraat van 12.00 uur tot 16.00 
uur geopend. Op alle andere dagen is de 
milieustraat op de gebruikelijke tijden 
geopend.
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Evenementen

Agenda

Collectieve festiviteiten
In het Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer (Activiteiten-
besluit) zijn geluidsvoorschriften opge-
nomen waaraan inrichtingen die onder 
de werkingssfeer van dit besluit vallen, 
moeten voldoen. Voor dagen die worden 
aangewezen als collectieve festiviteit 
geldt een ontheffing van de geluidsvoor-
schriften binnen horeca- sport- en recre-
atie-inrichtingen (inclusief terras) in een 
bepaald gebied tot een bepaald maxi-
mum (vastgelegd in het evenementenbe-
leid “Bruisend Rooi”). Op basis van artikel 
4.1.2 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening heeft het college van burgemees-
ter en wethouders de bevoegdheid om 
jaarlijks collectieve festiviteiten aan te 
wijzen. Door het college zijn de volgende 
dagen aangewezen als collectieve festivi-
teiten voor het jaar 2014.

Centrum
Carnaval 
zaterdag 1 maart t/m 
dinsdag 4 maart 2014
Koningsdag 
zaterdag 26 april 2014

Jaarmarkt 
zondag 22 juni 2014 
Kermis 
zaterdag 23 augustus t/m woensdag 27 
augustus 2014 
Winterbraderie 
zondag 7 december 2014
Oud en Nieuw  
Oudjaarsavond 
woensdag 31 december 2014 
en Nieuwjaarsnacht donderdag 1 januari 
2015

Olland
Carnaval 
zaterdag 1 maart t/m 
dinsdag 4 maart 2014
Koningsdag 
zaterdag 26 april 2014
Kermis  
zaterdag 27 september t/m 
dinsdag 30 september 2014
Oud en Nieuw 
Oudjaarsavond woensdag 31 december 
2014 en Nieuwjaarsnacht donderdag 
1 januari 2015

Boskant
Carnaval 
zaterdag 1 maart t/m 
dinsdag 4 maart 2014
Koningsdag 
zaterdag 26 april 2014
Kermis  
vrijdag 18 oktober t/m 
maandag 20 oktober 2014
Oud en Nieuw 
Oudjaarsavond woensdag 31 december 
2014 en Nieuwjaarsnacht donderdag 
1 januari 2015

Nijnsel
Carnaval 
zaterdag 1 maart t/m 
dinsdag 4 maart 2014
Koningsdag 
zaterdag 26 april 2014
Kermis mei/juni  
data nog niet bekend ivm samenvallen 
Pinksteren in 2014
Oud en Nieuw 
Oudjaarsavond woensdag 31 december 
2014 en Nieuwjaarsnacht donderdag 
1 januari 2015

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Componistenlaan 10	5491	LE	 09-12-2013	 Verbouwen	woonhuis
Wolfswinkel 6 5491 PP 08-12-2013 Plaatsen poort
Berkstraat 28 5492 EB 03-12-2013 Vestigen kapsalon
Ollandseweg 117 5491 XA 04-12-2013 Bouwen woonhuis met inrit
Heistraat 43 5491 BB 13-12-2013 Aanbouwen veranda
Jekschotseweg 16 5491 RB 02-12-2013 Plaatsen lichtmasten
Boxtelseweg 9 5491 XT 20-12-2013 Wijzigen brandcompartiment realiseren  
   vakantiewoning in Vlaamse schuur
Boskantseweg  ------ 19-12-2013 Kappen ca 2 ha. populieren
perceel N959 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Schoor 3 5492 TB 6 weken Mantelzorg, uitrit, kavelpad, watersilo
Boskantseweg 82d 5492 VB 6 weken Mantelzorg
Hoogeind 7 5491 VG 6 weken Plaatsen wandelkappen
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Sterrebos	7	 5491	TL	 20-12-2013	 Plaatsen	lichtmasten
Slophoosweg 19 5491 XR 20-12-2013 Verbouwen/vergroten woonhuis
Boskantseweg  ------ 19-12-2013 Kappen ca 2 ha. populieren
perceel N959 
Dommelrodelaan 57 5492 GH 23-12-2013 Uitbreiden woonhuis
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Spierkesweg 20 5491 RJ  Verbreden stal en aansluiten lucht 
   wasser stal 2 op luchtwasser stal 4
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 27 
juni 2013 ter inzage. 

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Past.Smitsstraat 48 5491 XP 17-12-2013 Exploitatievergunning de Dorpsherberg
   
Hierop is procedure 1 van toepassing

Rectificatie verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Den	Ekker	1a	 5491	ZK	 20-12-2013	 Aanpassing exploitatievergunning t.o.v.  
   publicatie van week 51 VV Ollandia
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende drank- en horecavergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Past.Smitsstraat 48 5491 XP 17-12-2013 de Dorpsherberg
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Notitie ‘mededinging bij paracommerciele rechtspersonen in relatie tot horeca’
In de raadsvergadering van 19 december 
2013 heeft de gemeenteraad de notitie 
‘mededinging bij paracommerciele rechts-
personen in relatie tot horeca’ vastgesteld. 

De bijbehorende verordening is opgeno-
men in de APV (Algemene Plaatselijke Ver-
ordening). Het beleid en de verordening 
zijn van kracht vanaf 1 januari 2014. 

Het geactualiseerde beleid kunt u inzien 
of downloaden via 
www.sint-oedenrode.nl.

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.

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
Aan De Eerdse Renners voor het houden 
van een veldtoertocht op 2 maart 2014 

in de gemeente Sint-Oedenrode.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van 
maandag 30 december 2013 vervalt.

Meldingen

Verloren en Gevonden 
Voorwerpen
Verloren voorwerpen

•	Zwarte	fietstas	met	fototoestel

•		Kleine	 zwarte	 herenportemonnee	
merk Hugo Boss met pasjes 

Inleveren vuurwerkafval
Samen voor een schoon Sint-Oedenrode

Net als in 2013 werkt de gemeente 
Sint-Oedenrode in samenwerking met 
bouwmarkt Forum en Boerenbond Sint-
Oedenrode mee aan een schoner milieu 
en meer veiligheid.

Lever vuurwerkafval in en verdien een 
voucher voor 2014!
Werkt u ook mee aan een schoon 
Sint-Oedenrode? Ruim dan uw afgesto-

ken vuurwerk na de jaarwisseling op. 
Lever	het	afval	 in	vanaf	2	 januari	 t/m	6	
januari bij bouwmarkt Forum of Boeren-
bond Sint-Oedenrode. Voor het inge-
leverde vuurwerkafval ontvangt u een 
voucher/vuurwerkpakket ter waarde van 
€ 10,00, te besteden in december 2014.

Spelregels 
•  het vuurwerkafval wat ingeleverd 

wordt hoeft niet gekocht te zijn bij 
bouwmarkt Forum of Boerenbond  
Sint-Oedenrode

•  u ontvangt een voucher die geldig is 
voor uw vuurwerkaankoop in 2014

•  de tegoedbon is op naam en alleen gel-
dig voor die persoon

•  de bon is niet in te wisselen tegen con-
tant geld of voor andere acties
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29 december     
KRO-TV Mis, Martinus-Centrum                                                                                            
10.30 uur

30 december     
Mogelijkheid tot pastoraal 
gesprek, Odendael    
13.30-17.00 uur

3 januari              
Viering Odendael   
10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie                                                                                             
10.00-12.00 uur

7 januari              
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

designed by: dmrk ©

genda

Laten wij bidden tot God dat hij ons de genade schenkt te 
leven in een wereld waarin niemand hoeft te sterven van 
de honger.

Paus Franciscus

Vandaag is in de stad van David 
uw redder geboren
Met deze blijde boodschap kwam 
de engel van de Heer naar de her-
ders in het veld. 

Onze redder. Op een avond las ik 
met een werkgroep in het evangelie 
van Mattheus (11,28-30): Kom naar 
mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven. Neem mijn juk op je en 
leer van mij, want ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
‘Als dat nou eens waar zou kun-
nen zijn.’ Was de reactie. En ‘Er zijn 
mensen die dit geloven. Ik kan het 
niet. Maar ik vind het wel mooi als 
iemand daar kracht uit kan putten.’ 
Geloven is voor andere mensen. Als 
herders staan we in de donkere kou, 
gebukt onder het leven.

Toch komt de engel elk jaar weer 
met deze zelfde, blijde boodschap. 
Jouw redder is geboren! Echt waar. 
Dit kleine kind is niet alléén vertede-

rend. We vieren niet het geboorte-
feest van een beroemdheid. Het is 
een prettige bijkomstigheid dat ge-
weren en kanonnen zwijgen. Word 
wakker! We vieren dat God zoveel 
van de mensen houdt, dat Hij in 
een mens ons tastbaar dichtbij is ge-
komen. Hij is ook dicht bij jou. We 
vieren de geboorte van de Nieuwe 
Mens, waarin hemel en aarde samen 
komen. Jezus is deze Nieuwe Mens. 
Maar jij en ik kunnen in zijn voetspo-
ren lopen en ook zelf nieuwe men-
sen worden. Rust, liefde en vrede 
komen zo binnen handbereik.

Kunnen we de engel het voordeel 
van de twijfel geven en hem gelo-
ven? 
Kunnen we ‘ja’ zeggen en op weg 
gaan? 
Waarom niet?

Zalig kerstfeest!
manon van den Broek

Kerstwens Pastoraal Team
TV-mis op zondag 29 december
 

Zondag 29 december wordt de  
eucharistieviering vanuit de 
St. Martinuskerk weer rechtstreeks 
uitgezonden door RKK / KRO. De 
aanvang van deze viering is om 
10.30 uur. Naast de zang van de di-
verse koren, waarbij de beide  
Nijnselse parochiekoren het voor-

touw nemen, zal ook hamonie “Pro 
Honore et Virtute” uit Son de vie-
ring muzikaal opluisteren. Ook lec-
toren en acolieten uit Son en Breugel 
zullen een bijdrage leveren aan deze 
viering. We hopen op een mooie eu-
charistie op de laatste zondag van 
2013.

Openstelling kerkgebouwen voor 
bezoek aan de kerststal

In de kerken van onze H. Odapa-
rochie staan in deze weken weer 
fraaie kerststallen opgesteld. Het is 
de moeite waard om ze, ook buiten 
de liturgische vieringen, eens rustig 
te bezoeken. Hierbij de openingstij-
den van de kribjes en stallen:

St. Martinuskerk centrum
25 en 26 december   
11:00 - 17:00 uur
27 december                             
13:00 - 16:00 uur
28 december                              
13:00 - 14:30 uur 
29 december                                        
13:00 - 16:00 uur
30 december t/m 5 januari       
14:00 - 16:00 uur

Goede Herderkerk Eerschot
Beide kerstdagen is de kerk open 
van 12.00 - 17.00 uur.

St. Antonius van Paduakerk Nijnsel
Beide kerstdagen is de kerk open 
van 12.00 - 16.00 uur Nijnsel. 

St. Martinuskerk Olland
26 december is de kerk open van 
12.00 - 14.00 uur
Overige dagen tot Driekoningen is 
de kerststal te bezichtigen via het 
portaal van de kerk
van 10.00 - 17.00 uur.

St. Genovevakerk Breugel
Beide kerstdagen is de kerststal te 
bezichtigen tot 17.00 uur.

St. Petrus’ Bandenkerk Son
Kerststal is te bezichtigen een half 
uur voor en na de vieringen.

H. Ritakerk Boskant
Eerste Kerstdag in aansluiting op de 
viering tot 12.30 uur.

Iedereen is welkom

Vieringen met Kerstmis 
in de H. Odaparochie
Kerstavond:
17.30 uur Eerschot  kinderviering  (gebedsdienst)
18.00 uur Son  peuter-kleuterviering (gebedsdienst) 
18.30 uur Nijnsel  familieviering  
19.30 uur Centrum eucharistieviering 
20.00 uur Olland  eucharistieviering / familieviering 
20.00 uur Son  eucharistieviering / familieviering  
21.30 uur Centrum eucharistieviering   
21.30 uur Breugel  eucharistieviering   
22.00 uur  Son  eucharistieviering   
24.00 uur Breugel  eucharistieviering   

1e Kerstdag:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
9.30 uur  Boskant  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   
11.00 uur Nijnsel   eucharistieviering  
11.00 uur Eerschot  eucharistieviering   
11.30 uur Breugel  peuter-kleuterviering  
 
2e Kerstdag:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
11.00 uur  Nijnsel  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   

Hallo kinderen,

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

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

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

diaken wilchard Cooijmans

Iedereen is welkom!
 

Het pastorale team van de H. Oda-
parochie wenst u, mede namens het 
bestuur, een vreugdevol kerstfeest 
toe. Wij danken u voor alle goede 
wensen en uw medewerking, steun 
en hulp in het voorbije jaar. Ook 
voor 2014 spreken wij de wens uit 
om met u samen verder te bouwen 
aan onze parochie in 
Sint-Oedenrode – Son – Breugel.

 
Zalig kerstfeest en een Gezegend 
Nieuwjaar !
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rooise dj draait in binnen- en buitenland

Ringbaan wil van hobby beroep maken
Steevast staan er meerdere Neder-
landse DJ’s in de wereldwijde top 
tien. Ons land wordt gezien als het 
Mekka van de dancemuziek. Als pad-
denstoelen schieten de nieuwe ta-
lenten uit de grond. Ook in Sint-Oe-
denrode loopt jeugd rond met gevoel 
voor beats, loops, vinyl en pompende 
computerprogramma’s. Tim Meijer is 
er één van. Samen met zijn maat Bas 
Septer treedt hij op onder de naam 
Ringbaan. Ze draaien al in verschil-
lende clubs in binnen- en buitenland.  

Waarom de naam Ringbaan?
“Toen we destijds besloten om samen 
te werken waren we op zoek naar een 
naam en deelden we de mening dat 
de naam pakkend moest zijn en niet 
overdreven diepzinnig. We woonden 
toen beiden in een studentenhuis wat 
gelegen was aan de Ringbaan in Til-
burg. Voor onze vrienden was het al-
tijd al een uitvalsbasis en de benaming 
Ringbaan werd al vaak gebruikt. Toen 
hebben we besloten om dat als naam 
te voeren.”

Hoe lang maak je al muziek en hoe 
ben je er in belandt?
“We zijn afzonderlijk van elkaar aan 
de slag gegaan met elektronische mu-
ziek en nu maken we samen zo'n jaar-
tje muziek. Voor die tijd was ik vooral 
DJ en Bas meer producer. Aangezien 

we ongeveer dezelfde smaak delen, 
hebben we de handen ineen geslagen 
en dit is het resultaat.”

Wat voor muziek maken jullie?
“We maken hoofdzakelijk Deep 
House, maar soms vinden we het leuk 
om een klein beetje uit te wijken naar 
House.”

Jullie treden soms op in het buiten-
land. Hoe is dat zo gekomen?
“We hebben inmiddels een aantal 
nummers uitgebracht op verschillende 
labels. Onlangs hebben we nog in Ko-

penhagen gedraaid. De organisator 
van het feest was een aantal weken 
voor het desbetreffende feest op een 
ander feest in Budapest, waar er blijk-
baar vier van onze nummers werden 
gedraaid. Hij vond het tof en besloot 
ons te boeken voor zijn maandelijkse 
clubavond.”

Wat is je toekomstbeeld? Wil je ver-
der in de muziek?
“Als het aan ons ligt wordt dit ons 
werk, maar tegelijkertijd weten we 
ook dat je realistisch moet blijven. We 
blijven gewoon hard werken en ver-
wachten niet te veel, dan kan het ook 
niet tegenvallen. We zijn hier tenslotte 
aan begonnen vanwege de passie 
voor muziek en als je daar uiteindelijk 
je boterham mee kan verdienen is dat 
alleen maar mooi meegenomen.”

Hoe kijk je aan tegen het muziekaan-
bod van vandaag de dag?
“Er is tegenwoordig ontzettend veel 
muziek en dat is een goed iets. Door 
de enorme diversiteit is het soms mis-
schien lastig om je favoriete muzikale 
uithoek te vinden maar dat is precies 
waar een DJ goed van pas komt.”

Souncloud: 
www.soundcloud.com/ringbaan
Facebook: 
www.facebook.com/ringbaannl

tim (l) en Bas

tim (r) en Bas tijdens een optreden

Kerkberichten
De Goede Herder
Zaterdag 11 januari 
19.00 uur Eucharistie met parochieel 
koor.

Parochie H. Rita Boskant
Woensdag 25 dec: 
Hoogfeest van Kerstmis. Om 9.30 uur 
eucharistieviering met zang R.K. Misin-
tenties: Harrie en Marie Schepens, Joke 
Bekkers van der Wiel, Overl. Ouders 
Kuypers van de Laar en zoon Johan. 
Verder wordt uw gebeden gevraagd 
voor al onze overleden parochianen 
die de laatste tijd zijn overleden. 

Odendael
Zondag 29 december: 
eucharistieviering met koor.
Intenties: Overleden familie Nina 
Bogaart – de Korte, Sientje van Laarho-
ven – Klerkx.
1 januari: eucharistieviering met 
Odendaelkoor.
Zondag 5 januari: Woord- en commu-
nieviering. Intenties: Nina van de Bo-
gaart – de Korte, Sientje van 
Laarhoven – Klerkx.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zondag 29 december
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor (via de analoge 
UPC kabel FM 94,4 MHz)   
Intentie: 
Theodora van Eck-van Lankveld, 
Johannes van Eck en zoon Henricus, 
familie vd Laar-van Heeswijk, 
Arie en Jet de Korte-van de Laar, 
Rud Hoevens, 
Harry en Nell vd Meerendonk, 
Sjaak van de Ven, 
ouders van Leest-Timmers.
Dinsdag 31 December
18.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)   
Woensdag 1 januari 2014
11.00 uur: Eucharistieviering   
Zaterdag 4 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)   
                                                   
H. Martinus Olland
Dinsdag 24 december 
Kerstavond 20.00 u.
Kerstfamilieviering met kerkkoor.
Intenties: Jan van Roosmalen, over-
leden ouders Hagelaars-v.d. Kerkhof, 
Jan Hubers, José Roefs, Karel van 
Hoof, overleden ouders v.d. Velden-
Kluijtmans, overleden ouders Witlox-
van Dijk.
Dinsdag 24 december 
21.00-22.30 u.Levende kerststal op 
het Dorpsplein.
Donderdag 26 december Tweede 
Kerstdag 
- Levende kerststal op het Dorpsplein 
van 11.00-12.30 uur.
- De Ollandse kerk is van 12.00 tot 
14.00 uur open voor het bekijken van 
de kerststal en voor het beklimmen van 
de kerktoren.
Zaterdag 28 december  
Geen eucharistie.
Zaterdag 4 januari 
Geen eucharistie.

Martinuskerk
Zondag 29 december 10.30u. T.V. Mis 
met de Rooise Kerkkoren.
Intenties: Gerard van Overbeek, Thijs 
en Dina Merks-van den Berg, Mies van 
der Ham-Wicherink, Harrie en Annetje 
van Erp-van Gerwen, Zus van Erp-van 
Rooij, Marie Louise Timmermans-van 
de Pas, Antoon en Marietje Hendriks-
van Gestel, Antonet en Piet van den 
Brand-van de Weetering en hun zonen 
Albert, Harrie en Kees, Overl. ouders 
Neggers Lamers-van Kray, Nelleke en 
Janus Smetsers-Hubers, Cees en Toos 
Timmermans-van den Broek, Marian 
Smith-Nouwens, Grard Jansen, Door 
Blom-van Dijk, Overl. fam. van der 
Heijden en overl. fam. Hoeks, Miet 
Oppers-Schepens, Gemma en Theo 
Timmermans, overl. ouders Timmer-

mans-der Kinderen en overl. ouders 
Geven-van Rooij, Harrie van den 
Oever en overl. fam. van den Oever-
van Lieshout, Riek Vogels en Frans Ha-
braken, Zus van de Laar-van Heertum, 
Han van Bree, Jans van de Meerakker, 
Jan Lathouwers, voor een ernstig zieke.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Oudjaar 17.00u. Eucharistie met koor 
van Olland.
Nieuwjaarsdag 11.00u. Eucharistie met 
zang o.l.v. Nol Ardts.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 10.00u. 
Rep. Rouw- en Trouwkoor.
Vrijdag 10.00u. Eucharistie in 
Odendael i.v.m. 1e vrijdag v.d. maand.  
Openstelling Martinuskerk (centrum) 
in de Kerstperiode.
Woensdag 25 en donderdag 26 de-
cember (1e en 2e Kerstdag) van 11.00 
uur tot 17.00 uur.
Vrijdag 27 december t.m. zondag 29 
december van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Maandag 30 december t.m. zondag 
5 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 29 december, 10.00 uur, Voor-
gangster Mevr. J. Nieuwenhuizen.
    
Sint Antonius Nijnsel
Zondag 29 december.  
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
Oud- en Nieuwjaarsdag geen viering.

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Maandag 23 december
Geen Eucharistieviering
Dinsdag 24 december
18.00 uur: Peuter- en kleuterviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) Alle kinderen mogen ver-
kleed komen als engeltjes, herdertjes, 
schaapjes of Driekoningen.
20.00 uur: Gezinsviering m.m.v. De 
Notenkrakertjes
intenties: Jan van den Hurk, ouders 
Versantvoort-van der Vleuten, Wim 
der Kinderen, overleden ouders Van 
der Heijden-van Heeswijk, Frans 
Verhappen, Antoon van der Heijden, 
Johan en Tiny Peters-van den Broek, 
Lieke Braam-van Dieren.
22.00 uur: Kerstviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor
intenties: Martien van den Hurk, 
familie Van Erp en Hans van Erp.
Woensdag 25 december, Eerste Kerst-
dag
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
intenties: Ties en Anneke van der 
Heijden-van der Zanden, Corrie en 
Leo van de Ven-van den Hurk, ouders 
Royackers-Faassen en Jet, Margriet en 
Mia, Pim Prinsen, ouders 
Merks-Habraken en kinderen, ouders 
Pijnenborg-van Arkel en kinderen, 
overleden ouders Van Gerwen-Linssen, 
ouders Coppelmans-Gevers.
Donderdag 26 december, Tweede 
Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 28 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 29 december
11.00 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 31 december
19.30 uur: Oudejaarsviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
Woensdag 1 januari
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor 
Vrijdag 3 januari, Eerste Vrijdag van de 
maand
8.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 4 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel

(Eucharistieviering te beluisteren via de 
analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Geen spreekuur tussen Kerst en Oud en Nieuw

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

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

Herdertjestocht door Eerschot

Ook de wijk Eerschot ademt Kerst. 
Vooral vorige week donderdag-
avond. Toen struinden de kinderen 
van basisschool Eerschot door de 
straten. 

Hier en daar kwamen ze samen in 
een mooie setting. Het had veel weg 
van Bethlehem. Door de mooie out-
fits van de kids leek alsof het kerst-
verhaal tot leven kwam.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Op maat gemaakte meubelen, zonder 
meerprijs
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 380,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit voor-
raad leverbaar
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059 Openingstijden: ma: 
18:00 tot 20:00 woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
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 huur in Son:
mooi huis in jaren-30 stijl in goede 
staat. 06-12277657
--------------------------------------
VERHUIS-uitverkoop
a.s. vrijdag 27 dec en zat 28 dec tus-
sen 9.00 en 16.00 op de Lieshoutse-
weg 58c. 
Gratis snuffelen naar dat wat u zoekt.
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw rit-
ten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – 
Liempde 0411-632569
--------------------------------------
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. Van 23 december t/m 3 ja-
nuari gesloten
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto.
Informeer naar onze mogelijkheden.
Handelsweg 11A, bedrijventerrein 
Nijnsel
0413-476198 - 06-20308105
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------

   

Deze week een foto die is ingeleverd door een lezer. Weet u wie de 
mensen op de foto zijn en waar deze gemaakt is? Stuur dan een bericht 
naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor, Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar.

Oplossing week 51:
De man op de foto 
van vorige week 
werd door mevr. Vor-
stenbosch herkent als 
haar vader Janus Vor-
stenbosch. Hij was 
werkzaam bij Kam-
pOda.

Historische beelden

Marktplein

Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
0620-573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden bij Albert Heijn:
* zwarte leesbril
* knuffeldoek ( Ioor )
--------------------------------------

Interieur

Meubel-Stunter
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen fa-
briek
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Cursussen

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

Moeilijke puber in huis?

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

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

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

Gezondheid

Gratis advies.
Wil je weten of je een gezond gewicht 
hebt of heb je een vraag over Happie-
People. Neem contact op met Annette 
Broekman, diëtist tel. 0413-475673 
/06-22241325 / a.broekman@dpda.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Ongedierte

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

Diensten

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

Diversen

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

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

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

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

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

doen!

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

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

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

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

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

KerstvaKaNtie KortiNG!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

Om ons 1 jarig bestaan te vieren en het feit 

dat wij onze 100.000ste bezoeker hebben 

mogen verwelkomen geven wij vanaf  

21 december 10 dagen lang,  

10 vrijkaarten weg! 

feest!

fijNe 

feest 

daGeN!

€5,50*

feestmaaNd=  

filmmaaNd!

woeNsdaG 25 december

the Hobbit: the desolation of smaug: 20:15

soof: 

13:00 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

19:00 21:45

mannenharten: 

21:15

walking with dinosaurs 3d: 
13:30

mees Kees op Kamp: 

13:15

frozen 3d: 

13:00

the Hunger Games: catching fire: 18:45

doNderdaG 26 december

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

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

vrijdaG 27 december

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

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZaterdaG 28 december

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

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZoNdaG 29 december

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

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30 21:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

maaNdaG 30 december

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

soof: 

15:30 19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

21:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

the Hunger Games: catching fire: 18:30

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

diNsdaG 31 december

mannenharten: 

13:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15

frozen 3d: 

11:00 13:30

midden in de winternacht: 
11:15

woeNsdaG 1 JaNuari

the Hobbit: the desolation of smaug: 19:45

soof: 

20:00

bro’s before Ho’s: 

20:00

mannenharten: 

19:45

doNderdaG 2 JaNuari

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

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

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

vrijdaG 3 JaNuari

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

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

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZaterdaG 4 JaNuari

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

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

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 22:00

mannenharten: 

15:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

ZoNdaG 5 JaNuari

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

the Hobbit: the desolation of smaug: 15:15 20:15

soof: 

19:00 21:15

bro’s before Ho’s: 

18:45 21:15

mannenharten: 

15:30

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

mees Kees op Kamp: 

11:15 13:15 15:15

frozen 3d: 

11:00 13:30 15:45

midden in de winternacht: 
11:15 13:30

word loyalty member  

en profiteer!
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Markt 10, 5492 AB Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-712449

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

Duinweg 20D 5482VR Schijndel

Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl 

Alfred Nobelstraat 12 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-478106
www.janhabraken.nl

Bobbenagelseweg 10a 
5491 VL Sint-Oedenrode

0413-477979
www.avanliempd.nl

Hertog Hendrikstraat 8 
5492 BB Sint-Oedenrode

0413-470777

wenst iedereen fijne kerstdagen toe

en een gelukkig 2014

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

Onze winteractie:Onze winteractie:

20% korting
op al uw verbouwingen!

*Aanbieding geldig t/m 31 januari 2014.ng ge g t/ .
*Geldig voor nieuw aangevraagde offertes.

Odendael wenst u gezellige 
feestdagen en een goed 2014

waarin wij wederom staan voor 
aandacht, keuze en gemak

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

Pastoor Smitsstraat 4 
5491 XH Sint-Oedenrode

0413-473313
www.cafedentoel.nl

PRETTIGE, 
SFEERVOLLE 

KERSTDAGEN EN 
EEN VEILIG, 

COMFORTABEL 
RIJDEND 2014!

Alfred Nobelstraat 7 | 5491DB Sint Oedenrode
T: 0413-475911 

E: info@vandenberg-sintoedenrode.citroen.nl

HET ALLERBESTE VOOR 2014, 
OOK IN LIJSTEN 

Emausstraat 5, 
5492 BK Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-476500

Website: www.inlijsterij.nl

T: 06-46191948
E: info@habbevents.nl
W: www.habbevents.nl

Heuvel 23 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-473333
www.wollerich.nl

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl

06-16644615

Kruidenlaan 8 
5491 KM Sint-Oedenrode

0413-477190

www.bakkerijbekkers.nlwww.bakkerijbekkers.nl

Hertog Hendrikstraat 6 
5492BB Sint-Oedenrode

0413-474392
www.brasseriedebeleving.nl

Het team van IBC Personeelsdiensten
wenst u hele fijne feestdagen!

Nieuwstraat 14
5691 AC Son en Breugel

T: 0499-475725
E: lingerie.le.net@hetnet.nl
W: www.lingerie-lenet.nl

Buddy Latijnhouwers
Venkel 14

5491 KZ Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479641

Mob. 06 - 24135952

 Clausstraat 23 
5491 HM Sint-Oedenrode

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2014

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

Kremselen 12, 5492 SJ 
Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413-472576
www.gebrpeters.nl

KERKPLEIN 10, ST-OEDENRODE

Kerkplein 10, 
5492 AN Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-477423

Website: www.shoeby.nl

Bezoek onze showroom voor persoonlijk advies

w w w . i k a r k e u k e n s . n l

Kruisstraat 1a

6674 AA  Herveld

Tel  0488 451738

Fax 0488 420333

Industrieweg 12a

5492 NG  Sint-Oedenrode

Tel  0413 491990

Fax 0413 491999

l a a t  j e  g e v o e l  s p r e k e n

Industrieweg 12a
5492 AG Sint-Oedenrode

T: 0413-491990
E: info@ikar-keukens.nl
W: www.ikarkeukens.nl

Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

WIJ ZIJN 
2E KERSTDAG

VAN 11:00 TOT 17:00 UUR 
GEOPEND

Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

Kofferen 25, 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 470991 Fax: 0413 - 420996

Kofferen 25 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-470991
www.smitswoonboetiek.nl

Kofferen 23 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-420190
www.vdberk-assurantien.nl

Boskantseweg 59 
5492 BV Sint-Oedenrode

0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Kerkstraat 6 
5298 CM Liempde

0411-631808
www.demeierij.nl

Jan Tinbergenstraat 4c 
5491 DC Sint-Oedenrode

0413-490620
www.drieo.nl

Ko� eren 1 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-479031
www.browniesanddownies.nl

T: 0413-477030 
E: geritsmode@tridodsl.nl

W: www.geritsmode.nl

Als eerste zetje in 2013 krijgt u 
tegen inlevering van deze 

Kerstgroet 1x gratis Vacustep 
(geldig in januari)

www.bodyresult.nl

Wij willen al onze klanten 
bedanken in het vertrouwen in 
het afgelopen jaar en wensen 
iedereen een gelukkig, slank 

en vooral gezond 2014!

T: 0413-870048 | E: a.hems@bodyresult.nl
www.bodyresult.nl

Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Nijverheidsweg 4 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-476805
www.vennotex.nl

Wij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooie
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
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Markt 10, 5492 AB Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-712449

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

Duinweg 20D 5482VR Schijndel

Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl 

Alfred Nobelstraat 12 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-478106
www.janhabraken.nl

Bobbenagelseweg 10a 
5491 VL Sint-Oedenrode

0413-477979
www.avanliempd.nl

Hertog Hendrikstraat 8 
5492 BB Sint-Oedenrode

0413-470777

wenst iedereen fijne kerstdagen toe

en een gelukkig 2014

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

Onze winteractie:Onze winteractie:

20% korting
op al uw verbouwingen!

*Aanbieding geldig t/m 31 januari 2014.ng ge g t/ .
*Geldig voor nieuw aangevraagde offertes.

Odendael wenst u gezellige 
feestdagen en een goed 2014

waarin wij wederom staan voor 
aandacht, keuze en gemak

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

Pastoor Smitsstraat 4 
5491 XH Sint-Oedenrode

0413-473313
www.cafedentoel.nl

PRETTIGE, 
SFEERVOLLE 

KERSTDAGEN EN 
EEN VEILIG, 

COMFORTABEL 
RIJDEND 2014!

Alfred Nobelstraat 7 | 5491DB Sint Oedenrode
T: 0413-475911 

E: info@vandenberg-sintoedenrode.citroen.nl

HET ALLERBESTE VOOR 2014, 
OOK IN LIJSTEN 

Emausstraat 5, 
5492 BK Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-476500

Website: www.inlijsterij.nl

T: 06-46191948
E: info@habbevents.nl
W: www.habbevents.nl

Heuvel 23 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-473333
www.wollerich.nl

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl

06-16644615

Kruidenlaan 8 
5491 KM Sint-Oedenrode

0413-477190

www.bakkerijbekkers.nlwww.bakkerijbekkers.nl

Hertog Hendrikstraat 6 
5492BB Sint-Oedenrode

0413-474392
www.brasseriedebeleving.nl

Het team van IBC Personeelsdiensten
wenst u hele fijne feestdagen!

Nieuwstraat 14
5691 AC Son en Breugel

T: 0499-475725
E: lingerie.le.net@hetnet.nl
W: www.lingerie-lenet.nl

Buddy Latijnhouwers
Venkel 14

5491 KZ Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479641

Mob. 06 - 24135952

 Clausstraat 23 
5491 HM Sint-Oedenrode

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2014

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

Kremselen 12, 5492 SJ 
Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413-472576
www.gebrpeters.nl

KERKPLEIN 10, ST-OEDENRODE

Kerkplein 10, 
5492 AN Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-477423

Website: www.shoeby.nl

Bezoek onze showroom voor persoonlijk advies

w w w . i k a r k e u k e n s . n l

Kruisstraat 1a

6674 AA  Herveld

Tel  0488 451738

Fax 0488 420333

Industrieweg 12a

5492 NG  Sint-Oedenrode

Tel  0413 491990

Fax 0413 491999

l a a t  j e  g e v o e l  s p r e k e n

Industrieweg 12a
5492 AG Sint-Oedenrode

T: 0413-491990
E: info@ikar-keukens.nl
W: www.ikarkeukens.nl

Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

WIJ ZIJN 
2E KERSTDAG

VAN 11:00 TOT 17:00 UUR 
GEOPEND

Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

Kofferen 25, 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 470991 Fax: 0413 - 420996

Kofferen 25 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-470991
www.smitswoonboetiek.nl

Kofferen 23 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-420190
www.vdberk-assurantien.nl

Boskantseweg 59 
5492 BV Sint-Oedenrode

0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Kerkstraat 6 
5298 CM Liempde

0411-631808
www.demeierij.nl

Jan Tinbergenstraat 4c 
5491 DC Sint-Oedenrode

0413-490620
www.drieo.nl

Ko� eren 1 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-479031
www.browniesanddownies.nl

T: 0413-477030 
E: geritsmode@tridodsl.nl

W: www.geritsmode.nl

Als eerste zetje in 2013 krijgt u 
tegen inlevering van deze 

Kerstgroet 1x gratis Vacustep 
(geldig in januari)

www.bodyresult.nl

Wij willen al onze klanten 
bedanken in het vertrouwen in 
het afgelopen jaar en wensen 
iedereen een gelukkig, slank 

en vooral gezond 2014!

T: 0413-870048 | E: a.hems@bodyresult.nl
www.bodyresult.nl

Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Nijverheidsweg 4 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-476805
www.vennotex.nl

Wij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooie
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
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Een passie voor 
Italiaanse automerken

U bent beter af bij de 
échte specialist:
• Onderhoud
• Checkstar-dealer
• Bandenservice
• Schadeherstel
• Originele onderdelen
•  In-/ en verkoop en 

bemiddeling
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Kleding en -schoenen van 
bekende merken tegen dumpprijzen

De eerste De Wit OUTLET store 
opende deze week haar deuren. Bo-
ven in het, normaal gesproken niet 
voor klanten toegankelijke, ma-
gazijn kunt u dan snuffelen om de 
beste koopjes voor uw sport te vin-
den. Want met dit gigantische, een-
malige aanbod is er zeker voor ieder 
wat wils! De Wit heeft de complete 
voorraden van een paar bekende 
sportzaken opgekocht. Sportkle-
ding, -schoenen en -accessoires; al-
les nieuw. Maar we gaan natuurlijk 
ook verbouwen dus we hebben de 
ruimte ook weer hard nodig. Daar-
om hebben we deze speciale OUT-
LET geopend!

Splinternieuwe sportkleding en -ac-
cessoires tegen dumpprijzen
Alle sportschoenen, -kleding en –ac-
cessoires zijn nieuw. De restpartijen 
bestaan uit kleding, schoenen en ac-
cessoires voor o.a. fitness, voetbal, 
wintersport, tennis, hardlopen en 
hockey. In maten voor kinderen en 
volwassenen. En omdat het maga-

zijn ook weer zo snel mogelijk leeg 
moet voor onze verbouwing: alles 
tegen absolute dumpprijzen. Met 
hoge kortingen, tot wel 70%! Doe 
er nu uw voordeel mee!

Alleen in Schijndel, zolang de voor-
raden strekken
U kunt zich voorstellen; grote con-
tainers vol met kleding en schoenen 
worden zo snel mogelijk leeg gela-
den op rekken of karren en naar het 
magazijn gereden. Geen tijd om uit 
te zoeken, geen tijd om uitgebreid 
te inventariseren. Zo snel mogelijk 
een aanbiedingsprijsje erop en naar 
de OUTLET-store! Daarom zijn deze 
artikelen helaas niet in onze webwin-
kel verkrijgbaar. De OUTLET vindt 
echt alléén in ons magazijn plaats! En 
OP=OP! Voorraden worden niet ex-
tra aangevuld, want alle beschikbare 
artikelen hangen al in de OUTLET- 
store. Voor de beste deals in de meest 
voorkomende maten komt u dus zo 
snel mogelijk een bezoek brengen 
aan onze grote magazijnverkoop.

advertorial

Auto Christiano, de Italiaanse autokenner bij uitstek

De liefde voor auto’s zit in het bloed. 
Liefde voor Italiaanse auto’s in het 
hart. Auto Christiano is gespeciali-
seerd in de Italiaanse merken Alfa 
Romeo, Fiat, Lancia en Maserati. 
De specialisatie gaat ver, heel ver. 
Vraag het maar aan eigenaar Chris-
tian Foederer. Hij weet alles van 
deze bolides. Daarom lost hij veel 
problemen op voor zijn klanten. De 
specialist helpt ze iedere keer weer 
op weg.

Toen Christian vijf jaar was, begon 
zijn hart voor Italiaanse merken te 
kloppen. De reden? Als jong manne-
tje zag hij op een dag de grill van een 
Alfa Romeo in een botsauto. Hij was 
er door gebiologeerd en het beeld 
liet hem niet meer los. Al vroeg in 
zijn tienerjaren wist hij het zeker…
Christian wilde de autobranche in 
om te werken met Italiaanse auto’s. 
Bij Driessen in Eindhoven deed de 
Rooienaar 12,5 jaar ervaring op om 
daarna in Sint-Oedenrode aan de 
slag te gaan met zijn eigen bedrijf. 
Met succes, want menig autorijder 
met een Alfa Romeo, Fiat, Lancia, 

Maserati of Landrover in bezit, van 
ver weg of dichtbij, weet Auto Chris-
tiano te vinden. Voor de meest voor-
delige originele onderdelen, vakken-
nis op hoog niveau, sterk advies en 
een dosis vertrouwen.
Auto Christiano werkt met origi-
nele onderdelen. In tegenstelling 
tot wat veel mensen denken is dat 
juist goedkoper dan imitatie. “Het is 
tot wel twintig procent voordeliger 
en ook nog eens een stuk beter van 
kwaliteit”, weet Christian als geen 
ander. Auto Christiano is aangeslo-
ten bij Magneti Marelli Checkstar. 
Dat wil zeggen dat de zaak hoort bij 
de best gespecialiseerde autoservice 
bedrijven van het land. Vakkennis 
gecombineerd met een hart voor 
Italiaanse bolides, dat is Auto Chris-
tiano ten voeten uit. Aangesloten 
zijn bij Checkstar betekent ook dat 
Christian en zijn personeel training 
krijgen wanneer daar behoefte aan 
is. 

Hoewel de oldtimers zeer in trek zijn 
- de Alfa Romeo club is immers de 
grootste autoclub van het land - zijn 
ook rijders met een jonge auto die 

nog binnen de garantie valt, bij Auto 
Christiano op het juiste adres. “We 
regelen alles van A tot Z voor ze. 
De mensen hoeven niet per se terug 
naar de dealer waar ze de wagen 
gekocht hebben. Dichtbij huis ligt de 
oplossing”, tipt de specialist. 
Hij geeft tot slot nog even aan hoe 
sportief de Italiaanse automerken 
zijn en wat voor mooie uitstraling 
ze hebben. “Vooral Alfa Romeo. 
Wat een geweldige auto is dat! Het 
merk bestaat niet voor niets al meer 
dan honderd jaar. Het behoort tot 
de oudste automerken. Alfa kent 
bijvoorbeeld een veel grotere histo-
rie dan de Porsche. De Guiletta was 
vroeger zelfs duurder dan een Por-
sche”, doceert Christian. U merkt 
wel. De liefhebber heeft Italiaanse 
auto’s in zijn bloed én in zijn hart. Hij 
kan er uren over vertellen. Daarom 
bent u bij Auto Christiano op het 
juiste adres wanneer er iets aan uw 
Italiaanse bolide moet gebeuren..

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

Bedrijf: auto Chistiano
Eigenaar: Christian Foederer

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 26/12/2013  t/m wo 01/01/2014
Midden in de Winternacht (€6,50) do/vr/za/zo/ma/di. 11:30
Frozen 2D NL (€6,50) vr/zo/di. 16:00 
Frozen 3D NL (€ 6,50) do/za/ma 16:00  
Mees Kees op Kamp (€ 6,50) Do/vr/za/zo/ma/di. 13:45 
The Hobbit: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) vr/zo.20:45 
The Hobbit: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) do/za/ma 20:45 
Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/zo/ma 18:30 
 
 

Kerstviering 2013 voor VPTZ met extra glans
Afgelopen dinsdag 17-12-2013 
heeft de Vrijwillige Palliatieve Ter-
minale Zorg regio Uden-Veghel een 
kerstviering gehad, waarbij 5 vrij-
willigers in het zonnetje gezet zijn 
omdat zij een jubileum te vieren 
hadden.

Lia Coolen  uit Vorstenbosch 20 jaar 
VPTZ vrijwilliger, Ingrid Aarts uit 
St.Oedenrode 10 jaar VPTZ vrijwil-

liger, Jan v.d. Ven uit Uden 10 jaar 
VPTZ vrijwilliger, Bert Willems uit 
Uden 5 jaar administratief onder-
steuner van de VPTZ en Annie Rijk 
uit Uden 5 jaar administratief onder-
steuner van de VPTZ
De bestuursvoorzitter Henk v.d. 
Elzen had voor allen een mooie at-
tentie en bedankte de jubilarissen 
van harte voor hun geweldige inzet 
en ondersteuning in al die jaren voor 

de terminale cliënt en zijn mantel-
zorgers.
We hopen nog lang te mogen ge-
nieten van hun belangeloze inzet! 
Hebt u ook interesse om VPTZ vrij-
williger te worden? Op dinsdag 21 
januari start er een nieuwe cursus 
voor VPTZ vrijwilligers. Voor meer 
informatie: www.vptz-uden-veghel.
nl  of mailen naar info@svptz.nl  Wij 
geven u graag nadere informatie.
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Doornhoek 3785 
5465 TA, Veghel

E: info@gentheftrucks.nl
W: www.gentheftrucks.nl

Sonseweg 5  |  5492 NC Sint-Oedenrode
T: 0413-472565

E: stoedenrode@kombi.nl
www.kombibouwmaterialen.nl

Hertog Hendrikstraat 12
5492BB Sint-Oedenrode

T: 0413-472768
info@kiddoozz.nl

webshop@stapperz.nl

Hoofdstraat 188 
5481 AK Schijndel

073-5492392
www.jackemps.nl

Eerschotsestraat 20 
5491 AC Sint-Oedenrode

0413-474236
www.mvanweert.nl

Nijnselseweg 42b 
5492 HE Sint-Oedenrode

Tel. 0413-470440
www.bramax.nl

 
Heikampenweg 12

5491 TP Sint-Oedenrode

T: 0413-840298 M: 06-23999953
W: www.kapteijnspartyverhuur.nl
E: info@kapteijnspartyverhuur.nl

verhuur

apteijns

arty

Handelsweg 
5492NL Sint-Oedenrode

0413-490570
www.marcelvos.nl

Heuvel 6  T: 0413-288691
5492AD   E: info@kreta-rooi.nl
St-Oedenrode www.kreta-rooi.nl

Fijne Feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Heerkens Bouw & Puur Basic Interieur   

wenst u

www.PuurBasic.nl   I   www.HeerkensBouw.nl

wenst u een

flitsend 2014

Gerry van Roosmalen, Tel: 0413 490890

Boskantseweg 50
5492 VB Sint-Oedenrode

T: 0413-479155
E: ibmvanliempd@hetnet.nl

Ekkersrijt 1509 
5692 AN Son

0499 - 371545
www.vankemenadebest.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Al ruim 30 geslaagden uit 
Sint Oedenrode in 2013!!

(zie op onze site de lijst van geslaagden)

Kom jij bij ons om dat record te 
verbreken in het nieuwe jaar?

   Wij wensen je in ieder geval een 
GESLAAGD 2014 toe!

www.rijschoollestbest.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Heuvel 30  |  Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471 737

www.stylishkappers.nl

Fijne feestdagen en
graag tot ziens in 2014! Handelsweg 11a 

5492 NL Sint-Oedenrode
0413-476198

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Dijksteegje 32
5491 TN Sint-Oedenrode

0413-472805
www.siergrind.nl

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

DAAROM NU OP ALLE 
BANKEN - FAUTEUILS
 POEFEN - TAFELTJES

KRUKJES - VERLICHTING 
KUSSENS - PLAIDS

RESTANTEN STOFFEN 
& ACCESSOIRES 

IN DE WINKEL

25-50%
KORTING

Kofferen 12     
5492 GB  Sint-Oedenrode      

T 0413 479776

www.dorritdesign.nl

Kofferen 12 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-479776
www.dorritdesign.nl

We wensen u 
een Buitengewoon Respectvol 

en Onvergetelijk Nieuwjaar
Samen sterk het nieuwe jaar in

Vresselseweg 33 
5491 PA Sint-Oedenrode

0499 472870
www.kegelcentrum.nl

A U T O B E D R I J F
PAUL VAN DE VEN

USA CARS SPECIALIST
ONDERDELEN - ONDERHOUD - REPARATIE - APK

Boskantseweg 74a
5492 VB Sint-Oedenrode

0413-420311
www.usacarskopen.nl

Schootsedijk 18
5491 TD Sint-Oedenrode

T: 0413-473011
E: info@golfbaandeschoot.nl

Componistenlaan 28
5491 LE Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-13891506

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 HE Sint-Oedenrode

0413-420806
www.vandervleuten-beplanting.nl

Wij nodigen 
jullie uit voor de 

Bedankavond Olland 
op 8 april                                          

Waar:  de Dorpsherberg

Hoe laat: 21.00u. 

Bier/fris: € 1.50

Waarom: om de vrijwilligers van    
    de kinder Carnaval in 
    Olland te bedanken
    voor hun inzet.

Iedereen kan zich 
va 21.00 bij hun aansluiten.

Pastoor Smitsstraat 48 5491 XP Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-473428 www.dorpsherbergolland.nlPastoor Smitsstraat 48 

5491 XP Sint-Oedenrode
0413-473428

www.dorpsherbergolland.nl

Alfred Nobelstraat 1 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-472108
Website: www.lvdb.nl
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Dorpsstraat 89, 5708 GE Helmond
Tel.: 06-30686768 

www.nvs-brabant.nl

Henri Hermanslaan 91 
6262 GC Geleen

06-53972748
www.scheidingshuys.nl

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

Laan van Mariendael 8a 
5492 GB Sint-Oedenrode

0413-478610
www.podotherapiebrugmans.nl
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Doornhoek 3785 
5465 TA, Veghel

E: info@gentheftrucks.nl
W: www.gentheftrucks.nl

Sonseweg 5  |  5492 NC Sint-Oedenrode
T: 0413-472565

E: stoedenrode@kombi.nl
www.kombibouwmaterialen.nl

Hertog Hendrikstraat 12
5492BB Sint-Oedenrode

T: 0413-472768
info@kiddoozz.nl

webshop@stapperz.nl

Hoofdstraat 188 
5481 AK Schijndel

073-5492392
www.jackemps.nl

Eerschotsestraat 20 
5491 AC Sint-Oedenrode

0413-474236
www.mvanweert.nl

Nijnselseweg 42b 
5492 HE Sint-Oedenrode

Tel. 0413-470440
www.bramax.nl

 
Heikampenweg 12

5491 TP Sint-Oedenrode

T: 0413-840298 M: 06-23999953
W: www.kapteijnspartyverhuur.nl
E: info@kapteijnspartyverhuur.nl

verhuur

apteijns

arty

Handelsweg 
5492NL Sint-Oedenrode

0413-490570
www.marcelvos.nl

Heuvel 6  T: 0413-288691
5492AD   E: info@kreta-rooi.nl
St-Oedenrode www.kreta-rooi.nl

Fijne Feestdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Heerkens Bouw & Puur Basic Interieur   

wenst u

www.PuurBasic.nl   I   www.HeerkensBouw.nl

wenst u een

flitsend 2014

Gerry van Roosmalen, Tel: 0413 490890

Boskantseweg 50
5492 VB Sint-Oedenrode

T: 0413-479155
E: ibmvanliempd@hetnet.nl

Ekkersrijt 1509 
5692 AN Son

0499 - 371545
www.vankemenadebest.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Al ruim 30 geslaagden uit 
Sint Oedenrode in 2013!!

(zie op onze site de lijst van geslaagden)

Kom jij bij ons om dat record te 
verbreken in het nieuwe jaar?

   Wij wensen je in ieder geval een 
GESLAAGD 2014 toe!

www.rijschoollestbest.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Heuvel 30  |  Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471 737

www.stylishkappers.nl

Fijne feestdagen en
graag tot ziens in 2014! Handelsweg 11a 

5492 NL Sint-Oedenrode
0413-476198

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Dijksteegje 32
5491 TN Sint-Oedenrode

0413-472805
www.siergrind.nl

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

DAAROM NU OP ALLE 
BANKEN - FAUTEUILS
 POEFEN - TAFELTJES

KRUKJES - VERLICHTING 
KUSSENS - PLAIDS

RESTANTEN STOFFEN 
& ACCESSOIRES 

IN DE WINKEL

25-50%
KORTING

Kofferen 12     
5492 GB  Sint-Oedenrode      

T 0413 479776

www.dorritdesign.nl

Kofferen 12 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-479776
www.dorritdesign.nl

We wensen u 
een Buitengewoon Respectvol 

en Onvergetelijk Nieuwjaar
Samen sterk het nieuwe jaar in

Vresselseweg 33 
5491 PA Sint-Oedenrode

0499 472870
www.kegelcentrum.nl

A U T O B E D R I J F
PAUL VAN DE VEN

USA CARS SPECIALIST
ONDERDELEN - ONDERHOUD - REPARATIE - APK

Boskantseweg 74a
5492 VB Sint-Oedenrode

0413-420311
www.usacarskopen.nl

Schootsedijk 18
5491 TD Sint-Oedenrode

T: 0413-473011
E: info@golfbaandeschoot.nl

Componistenlaan 28
5491 LE Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-13891506

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 HE Sint-Oedenrode

0413-420806
www.vandervleuten-beplanting.nl

Wij nodigen 
jullie uit voor de 

Bedankavond Olland 
op 8 april                                          

Waar:  de Dorpsherberg

Hoe laat: 21.00u. 

Bier/fris: € 1.50

Waarom: om de vrijwilligers van    
    de kinder Carnaval in 
    Olland te bedanken
    voor hun inzet.

Iedereen kan zich 
va 21.00 bij hun aansluiten.

Pastoor Smitsstraat 48 5491 XP Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-473428 www.dorpsherbergolland.nlPastoor Smitsstraat 48 

5491 XP Sint-Oedenrode
0413-473428

www.dorpsherbergolland.nl

Alfred Nobelstraat 1 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-472108
Website: www.lvdb.nl

Wij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooieWij wensen   u mooie
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
feestdagen   en een heel    
   gelukkig   nieuwjaar!
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Dorpsstraat 89, 5708 GE Helmond
Tel.: 06-30686768 

www.nvs-brabant.nl

Henri Hermanslaan 91 
6262 GC Geleen

06-53972748
www.scheidingshuys.nl

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

Laan van Mariendael 8a 
5492 GB Sint-Oedenrode

0413-478610
www.podotherapiebrugmans.nl
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Dagbladbezorger
St. Oedenrode & Son en Breugel

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

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

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

OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?

150ste medaille is vandaag uitgereikt 
Jubileumjaar wordt met trots afgerond
Waterschap De Dommel sluit het 
150 jarig jubileum vandaag met trots 
en een heel goed gevoel af. Dit jaar 
vierde het waterschap zijn 150 jarig 
jubileum. Al anderhalve eeuw zorg 
voor schoon, voldoende en veilig 
water. Het werd geen groot feest 
maar een medailleregen van 150 
medailles aan hele diverse relaties. 

Waardering voor relaties
Het vieren van een jubileum kan op 
verschillende manieren. “We heb-
ben heel bewust voor een kostenef-
ficiënt idee gekozen. In deze tijd past 
geen groot feest en wilden we juist 
onze waardering tonen aan samen-
werkingsrelaties en niet aan onszelf. 
We werken dagelijks samen met veel 
partijen; o.a. boeren, natuurorgani-
saties, bedrijven, burgers, kinderen 
en journalisten. Die samenwerking is 
essentieel om goed werk te leveren. 
Dit jaar zeggen we hardop: Dank u 
wel. Dank voor de kennis, kritische 
inbreng en samenwerking. Samen 
zorgen we voor water, nu en in de 
toekomst”, geeft watergraaf Peter 
Glas aan. 

Variatie in medailles
Het was overweldigend om te zien 
hoe de medaille door de 150 perso-
nen vol trots ontvangen werd. Vaak 
stond er een artikel in de krant en er 
werd veel over gesproken op Twit-
ter en Facebook. Daarbij spande 
Frans Kapteijns als ‘twitterkoning’ de 
kroon. Al deze reacties zorgden bij de 
medewerkers en bestuursleden van 
het waterschap ervoor dat ze het hele 
jaar door steeds weer mensen wisten 
te benoemen die in aanmerking kwa-
men voor deze bijzondere medaille. 
Er waren uiteraard vooraf criteria op-
gesteld. Zo moest de medaillekandi-
daat met zijn/haar input een bijdrage 
leveren aan het waterschapswerk, de 

inbreng moest innovatief en gedurfd 
zijn. Dit leverde uiteindelijk een ge-
varieerde totaallijst op van jeugdbe-
stuursleden tot gedichtenschrijvers, 
van natuurorganisaties tot bedrijven 
en van agrariërs tot vrijwilligers. Na-
tuurlijk mogen in deze rij de eigen 
medewerkers en bestuursleden niet 
ontbreken. Dagelijks werken ze met 
veel gedrevenheid aan waterbe-
heer in Midden-Brabant. Symbolisch 
ontvingen alle medewerkers en be-
stuursleden samen 1 medaille. Peter:  
“Als ik terug kijk op dit bijzondere 
jaar geeft me dat een goed gevoel. 
We hebben ons neergezet midden 
in de maatschappij, zichtbaar voor 
vele diverse groepen. Op deze ma-
nier hebben we ons werk, want daar 
draait het allemaal om, op een laag-
drempelige manier laten zien”. 

Water voor iedereen
De 150ste medaille werd vandaag 
uitgereikt. Hiermee is een einde ge-
komen aan het 150-jarig jubileum. 
Er wordt een (digitaal) jubileum-
jaarboek gemaakt met daarin alle 
partners en hoogtepunten uit 2013. 
Toen, nu en in de toekomst zor-
gen we, samen met anderen, voor 
schoon, voldoende en veilig opper-
vlaktewater.

tien dagen kans op elke dag tien bioscoopkaarten

INDUSTRY verwelkomt 100.000-ste  bezoeker

Het gaat uitstekend met de vorig 
jaar gestarte servicebioscoop 
INDUSTRY op CHV Noordkade in 
Veghel. Afgelopen zaterdag werd 
zelfs de 100.000-ste bezoeker ver-
welkomd. Patrick en Maike van 
Ganzewinkel genoten niet alleen 
van The Hobbit in 3D, maar ontvin-
gen uit handen van Patty Scheepers 
naast champagne ook twee tickets 
voor 1 jaar gratis bioscoopbezoek 
bij INDUSTRY.

Volgens Patric Brinkman heeft 
INDUSTRY alle redenen om feeste-
lijk uit te pakken. “Het gaat boven 
verwachting met onze bioscoop in 
Veghel. Toen we vorig jaar startten, 
hadden we natuurlijk wel bepaalde 
ambities, maar dat het zo snel en 
goed zou gaan had ik niet verwacht. 
Ook de criticasters in de bioscoop-
wereld deden er al snel het zwijgen 
toe. Inmiddels komen collega’s uit 
het hele land hier kijken om hoe we 
het doen en vooral ook op welke 
unieke plek we het doen. 

Maar misschien wel belangrijker, 
het publiek weet ons te vinden en 
te waarderen. Niet alleen bezoekers 
uit Veghel, maar uit de hele regio 
komen mensen naar onze bioscoop. 
De ambiance hier op het voormalige 
fabrieksterrein  is dan ook uniek te 
noemen. We draaien hier niet alleen 
de nieuwste films met een geweldi-
ge geluidskwaliteit, maar je kunt hier 
ook gratis voor de deur parkeren. 
Het service concept, waarbij bezoe-
kers hun drankjes of snacks tijdens 
de filmvoorstelling kunnen bestellen 
wordt ook als positief ervaren. Over 
de hele linie werden de door ons ge-
programmeerde films goed bezocht. 
Hoogtepunten waren wel de ‘lady’s 
night’ voorstellingen, de introduc-
tie van de laatste James Bond film 
en The Hobbit. Maar ook de zoge-
naamde ‘Arthouse’ films worden 
hier heel goed bezocht.

Het is ook mooi om deel uit te ma-
ken van de nieuwe ontwikkeling hier 
op de Noordkade . We zoeken hier 

dan ook intensief samenwerking 
met andere partijen hier op het com-
plex, zoals het jongerencentrum van 
Vivaan, atelier De Schets, De Com-
pagnie en het P’rooflokaal. Samen 
kunnen we mooie thema voorstellin-
gen en arrangementen aanbieden. 
Die positieve samenwerking geldt 
ook voor Veghelse scholen en (ho-
reca)ondernemers in het Veghelse 
centrum. Samen zetten we Veghel 
positief op de kaart. 

Om het succes te vieren hebben we 
niet alleen onze 100.000 ste bezoe-
ker in de bloemetjes gezet, maar ook 
tijdens de kerstvakantie hebben we 
een verrassing in petto voor de be-
zoekers. Elke dag, tien dagen lang 
vanaf 21 december, maakt men kans 
op 1 van de tien bioscoopkaarten die 
we dan zullen weggeven aan wille-
keurige bezoekers. Dus 100 mensen 
mogen na een bezoek aan INDUS-
TRY in de kerstvakantie nog een 
keer gratis naar de bioscoop in Veg-
hel! En om mensen die door omstan-
digheden geen geld hebben om een 
bioscoop te bezoeken ook in de ge-
legenheid te stellen om INDUSTRY 
te bezoeken, heb ik 320 Vrijkaarten 
geschonken aan de Veghelse voed-
selbank. 

advertorial

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

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
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Alleen dit weekend 

30% KORTING 
op alle vloertegels

Vraag onze medewerkers 

naar de voorwaarden.

EINDHOVEN Geldropseweg 67 Tel.: (040) 211 74 46
SCHIJNDEL Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

Voorkom prijsverhogingen

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

299.-
SCHERPE PRIJS!

REGENDOUCHESET VAEP STYLE
Complete regendoucheset 
met thermostaatkraan, 20 cm 
vaste hoofddouche en losse 
handdouche op een glijstang. 
Van € 605,- nu met 

50% KORTING

J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

FONTEINSET FLOW
Complete fonteinset in hardsteen, inclusief 
kraan en sifon. Afmeting 36x26 cm.
Van € 279,-
*  Uit voorraad leverbaar

Complete fonteinset in hardsteen, inclusief 
kraan en sifon. Afmeting 36x26 cm.

*  Uit voorraad leverbaar

JUBILEUM-

AANBIEDINGEN Reserveer nu uw badkamer voor 2014 en profiteer van de prijzen van 2013Reserveer nu uw badkamer voor 2014 en profiteer van de prijzen van 2013

597.-
SCHERPE PRIJS!

J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

BADMEUBEL 60 CM 
TRENDY
Voorzien van keramische 
wastafel en 2 soft-close 
lades, compleet met 
spiegel en verlichting. 
Profi teer nu nog van de 
allerlaagste prijs!
Ook leverbaar in 
hoogglans wit. 
Van € 995,-
*  Excl. kraan en sifon

197.-
SCHERPE PRIJS!

29 december
koopzondag
Eindhoven en Schijndel open 

van 12.00 tot 17.00 uur

Eerste competitiewedstrijden Dioscuriturnen

Zaterdag 21 december traden maar-
liefst drie teams van Dioscuri voor 
het eerst dit nieuwe seizoen in het 
strijdperk. In de prachtige turnhal in 
Helmond troffen zij het altijd sterke 
HT’35.

Namens het eerste Dioscuri D1-
team kwamen Amber Minten, Evi 
van den Meerendonk, Kaya van 
der Wijst, Frederieke Hengstman 
en Nynke Pontzen in actie. De mei-
den uit Rooi gaven de Helmondse 
dames uitstekend partij. Het eerste 
onderdeel, sprong, ging nagenoeg 
gelijk op. De sprong van Amber was 
zelfs goed voor de hoogste score 
van de dag: 13,425 pt. Ook op het 
onderdeel brug scoorde de meiden 
prima, mede dankzij fraai turnen van 
Nynke, die zelfs een mooie salto af 
liet zien. Op de balk waren de da-
mes van HT’35 helaas duidelijk een 
maatje te groot. Ondanks een mooie 
koprol van Evi op de 10 cm smalle 
evenwichtsbalk en een prachtige 
vloeroefening van Kaya, konden de 
Rooise dames de opgelopen achter-

stand helaas niet meer goedmaken 
op het laatste onderdeel. De winst 
ging dan ook naar de turnsters uit 
Helmond. Frederieke werd verdien-
stelijk 4de in het individuele klasse-
ment.

Het tweede Dioscuri D1-team, be-
staande uit Juul van Bogget, Anouk 
van den Brand, Amy Jones, Julia van 
Hoof en Mare Peters, begon hun 
wedstrijd op vloer. Anouk beet na-
mens Dioscuri met een hele mooie 
oefening het spits af, goed voor de 
hoogste teamscore op dat toestel. 
Ook Mare turnde een zeer nette 
vloeroefening. Bij sprong was het 
wederom Anouk met de hoogste 
score voor Dioscuri, op de voet ge-
volgd door Juul en Julia. Op brug 
was het Amy die een mooie score 
behaalde voor het teamresultaat. 
Helaas verloor ook dit team de strijd 
met name op balk. In het individuele 
klassement werd Anouk knap 3e. 

Namens het 4e divisie bovenbouw-
team kwamen tenslotte Anneke en 

Paula Verwaard, Myrne van den 
Eertwegh, Nienke van der Vleuten 
en Maranda en Elena Haenen in ac-
tie. Maranda zette de hoogste score 
namens Dioscuri op het onderdeel 
balk neer: 10,40 pt. Op vloer wist 
Anneke met een mooie oefening 
een prima 11,75 pt voor de Rooise 

dames binnen te slepen. Ook Elena 
was in vorm op dit onderdeel en 
liet een fraaie 10,90 pt noteren. Op 
sprong liet Myrne een knap staaltje 
vliegwerk zien. Met een zeer nette 
half in/half uit en overslag scoorde 
ze een prima 11,25 pt. Op het laat-
ste onderdeel, brug, werd de inmid-

dels door de turnsters van HT’35 op-
gebouwde voorsprong, helaas niet 
meer goedgemaakt. Wel liet Paula 
voor het eerst een kiep in haar brug-
oefening zien en wist Nienke haar 
hele brugoefening nagenoeg door 
te turnen. 

Single dart competitie 2014
Terwijl de singlecompetitie 2013 op 
zijn eind loopt zijn de eerste inschrij-
vingen voor de single competitie 
2014 weer binnen. Inschrijven kan 
nog tot 29 december 2013.

Begin januari starten we weer met de 
competitie. Nieuw is dat we in twee 
poules gaan spelen. We spelen net 
als in de singlecompetitie 2013 tien 
legs per wedstrijd. Ook is nieuw dat 
er niemand meer een vaste thuisba-
sis heeft. Iedereen speelt even vaak 
op elke locatie. De locaties zullen 
zijn:  café van Ouds, café d’n Toel en 
café t Kofferen. Café den Dommel is 

dit jaar een reserve locatie. Aan het 
eind van het jaar zal er een eind-
toernooi komen. Dit  eindtoernooi 
telt samen met de poulefase mee 
voor de kwalificatie om in een van 
de twee Europese  teams te komen. 
Inschrijven kun je dus nog steeds 
via www.bullshooter.nl. Kosten voor 
deze single softtipcompetitie zijn 15 
euro per persoon.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Speelschema singlecompetitie 
darts

De  laatste speelronde voor de sin-
glecompetitie 2013 is inmiddels in 
aantocht. Op 29 december staan de 
volgende wedstrijden gepland. De 
gehele top 7 is nog niet duidelijk. 
Spannend dus! Volgende week kunt 
u uiteraard hier de eindstand vin-
den. Maar kun je niet zo lang wach-
ten? Kom dan  aanstaande zondag 
na een van deze  locaties. 
 
Jeffrey van Liempd - Jeroen van Rijc-
kevorsel, café d’n Toel 1400u
Mark Leenders - Peter Opheij, café 

d’n Toel   13.00u
Arno van Roosmalen - Harrie van 
Dinther, café Van Ouds 1700u
Jarno Kapteijns - Hein Jansen, café 
Van Ouds  13.00u
Mark van den Akker - Michael Toe-
len, café Van Ouds 16.00u
Jorrit Foolen - Raymond van de Ven, 
café d’n Dommel  13.00u
 
Uitslagen singlecompetitie:
Hein – Raymond   8-2
Kenneth – Raymond  0-10
Randy – Hein   2-8

Harry - Jeroen    6-4
Raymond – Jeffrey  10-0
Jeroen - Mark L   6-4
Peter – Harry   3-7
Harrie - Freddie    0-10
Hein - Mark vd A.  10-0
 
Uitslagen reguliere competitie: 
Toel – Downtown  9-12
Van Ouds – Merx2    10-13
Nogus4- Kofferen   3-20
Dommel-Nogus2  10-13

darten
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Ik weet niet veel over de oorlog, hoorde af en toe van mijn ouders wat verha-
len over die tijd, over de bezetters, onderduikers en het verzet. Mijn vaders’ 
beste vrienden zaten in het verzet, hijzelf was niet zo actief maar verleende 
wel hand- en spandiensten . De moffen dwongen hem stalen kledingkastjes 
te maken op z’n fabriek en daar is hij na de oorlog voor opgepakt. Hij werd 
geplaatst in het voormalig concentratiekamp Vught, alwaar hij werd besmet 
met open TBC. Op aandringen van de verzetsvrienden zelf werd hij vrijgelaten 
en uiteindelijk officieel gerehabiliteerd. De brief “In naam van hare majes-
teit…..” is nog steeds in mijn bezit, hij gaf ‘m mij op z’n sterfbed, altijd in z’n 
portefeuille bij zich gedragen. Die rehabilitatie is in zijn ogen nooit voldoende 
geweest, nooit officieel excuus aangeboden, waardoor hij op latere leeftijd een 
hoge koninklijke onderscheiding heeft geweigerd. De benoeming tot erebur-
ger van zijn gemeente ontroerde hem echter zichtbaar en had voor hem een 
duizendmaal hogere waarde. Toen hij zijn einde zo nabij zag, wilde hij me nog 
een opdracht meegeven voor de twee, die hem na de oorlog hadden laten op-
pakken. Hij pakte mijn hand en schraapte al zijn laatste energie en opgekropte 
woede van al die jaren bij elkaar. Ik weet zeker dat ik gedaan zou hebben wat 
hij van me vroeg, met alle risico’s van dien, maar uiteindelijk zei hij: “Nee, laat 
maar…” Ook liet hij zich de laatste sacramenten toedienen door de pastoor 
met wie hij eigenlijk ruzie had. Vergeving, dus.
Tijdens de bezetting mocht er niet gejaagd worden, alleen door de bezoldigde 
en onbezoldigde jachtopzieners, degenen met een opsporingsbevoegdheid. 
U kunt begrijpen dat de burgerlijke ongehoorzaamheid hoogtij vierde, voeg 
daarbij de algehele voedselschaarste en dan zijn daar dus gewoon de alle-
daagse jachtpartijen, waarbij de opzieners de geweren tijdelijk afstonden aan 
de jagers en zelf als drijvers fungeerden. Want iedereen wilde wel ’n paar 
konijnen, waarvan het toen nog “miegelde”. En mochten er dan in de buurt 
’n paar moffen worden gesignaleerd, werden de rollen binnen ’n enkele se-
conden omgedraaid, alsof er niets aan de hand was. 
Ik weet nog steeds niet hoe mijn vader destijds aan de befaamde jachtschilder 
J.A. Schrijnder is gekomen, van wie bij ons in huis ’n paar fraaie doeken hin-
gen. Als kind kon ik er minutenlang gebiologeerd naar zitten kijken; ’n koppel 
eenden in een grauwe lucht boven wat riet en basaltblokken, bijvoorbeeld. In 
ieder geval was hij tijdens de oorlog ’n paar dagen te gast bij ons thuis, stuurde 
o.a. een aquarel (zie hieronder) en een brief (letterlijk overgetypt) als dank:
“Waarde Nimrod,
bijgaande kalender 1943 en aquarel is bedoeld als ’n aardigheidje voor je ge-
malin. Ze moet weten hoezeer haar lieve gastvrijheid door ’n stijve Noordhol-
lander wordt geapprecieerd. We hadden dinsdag moeten blijven. Onze te-
rugtocht was een leelijke misrekening. Luchtalarm langs de lijn, trein ruim ’n 
uur over tijd, zoodat we de avondaansluiting misten en in plaats van in jullie 
prettig gezelschap in ’n suf hotelletje met dito gasten in Amsterdam de avond 
moesten doorbrengen. De volgende dag heeft echter jagersheil gebracht op 
z’n alleronverwachts. We misten alweer de trein, gingen per auto met onze 
400 patronen, reden langs ’t IJsselmeer en troffen daar waarachtig een koppel 
ganzen binnendijks. Na zorgvuldig posten en omhalen kreeg ik ze mooi over 
het geweer en schoot er ’n fraai doublet uit. Ik vergeet dat moment nooit, ’t 
waren net twee parachutisten. En ons kerstmaal was bovendien verzekerd. Ik 
dank jullie nog hartelijk voor de genoten gastvrijheid en de prettige, gezellige 
dagen. Gelukkig 1943 voor je gezin. Hartelijke groet, J.A. Schrijnder.”
Nu echter geen recept met gans maar iets kerstwaardigers:

Gegratineerde kreeft met bearnaise (4 pers.)
2 hele levende kreeften a 500 gram, wortel-ui-prei-selderie (wups)
2 eidooiers, 2 eetl. dragonazijn, 3 glazen droge witte wijn
1 sjalot, 1 blaadje laurier, bosje verse dragon, 150 gram roomboter
Breng een pan met ruim kokend water en de wups  met 2 glazen wijn aan de 
kook. Gooi er ’n flinke schep zout bij. Dood de kreeften door met een scherp 
koksmes hun koppen te klieven. Doe ze in het ziedende water en zorg dat ze 
onder blijven. Doe ze na 5 minuten in ijskoud water, zodat ze niet doorgaren. 
Maak de bearnaise: kook de azijn en 1 glas witte wijn met de fijngesnipperde 
sjalot en het laurierblaadje in tot je 2 eetlepels vocht over hebt. Klop dit bij 
de eidooiers op een klein vuurtje tot sabayon. Klop er dan de boter beetje 
bij beetje door, tot de zaak lobbig en warm is. Doe er dan de fijngesneden 
dragonblaadjes bij. Proef af met zout. Zet de ovengrill aan. Snijd de kreeften 

over de lengte doormidden. Schep  
op de vleeszijde wat bearnaise en 
plaats onder de grill tot de saus licht 
begint te kleuren. Serveer met wat 
verse zeekraal en fijne tagliatelle. 
Geef er de rest van de saus bij.
Ik wens u en de uwen memorabele 
kerstdagen.

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
pieter van de kamp

Kerstverhaal

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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De keuze is aan jou!
Ben jij in 2019 | 2020 ook op het JRL-gala?

Kies een profi el dat bij je past en ga de uitdaging aan!
Speel [prommed] online en kom zaterdag 11 januari 2014 naar het

 OPEN HUIS
GROTE BEEMD 3      BOXTEL      T: 0411 - 67 22 19

Finale 24ste editie Ollandse 
biljartkampioenschappen

biljarten

Afgelopen vrijdag werden zowel de 
finale van de klassen kampioenschap-
pen als het algemene kampioenschap 
gespeeld in de Dorpsherberg. 

Net als in 2012 waren de wedstrijden 
spannend tot de laatste partij. In de A 
klasse speelde Gerard v.d. Tillaart (67 
caramboles) tegen Michael Toelen (41 
car.). Ondanks het goede spel van 
Gerard, kwam Michael door toedoen 
van zijn hoge series (7,8 en 9) na 16 
beurten als winnaar uit de strijd. In de 
B klasse kwam Wil Koolen uit tegen 
Ad v.d. Bergh. Ad ging moeizaam van 
start terwijl Wil vanaf het begin zijn ei-
gen wedstrijd opbouwde. In de twee-
de fase van de wedstrijd maakte Ad 
de meeste caramboles en kwam als 
winnaar uit de strijd. De partij tussen 
Rien Kastelijn en Bart v.d. Bergh kreeg 
in de eindfase een wending. Bart 
speelde voor zijn doen geen geweldi-

ge partij. Rien startte niet goed maar 
maakte in de eindfase nog elf caram-
boles en werd uiteindelijk winnaar. Na 
de klassen kampioenschappen moch-
ten Michael, Ad en Rien zich opmaken 
voor het algemene kampioenschap. 
Het werd een spannende ontknoping 
onder het oog van het enthousiast pu-
bliek. De eerste partij werd gespeeld 
tussen Rien Kastelijn en Michael  
Toelen. Het werd een spannende partij 
die Michael in zijn voordeel afsloot in 
de maximaal toegestane 20 beurten. 
Rien 4 punten – Michael 6 punten. De 
tweede partij tussen Ad v.d. Bergh en 
Rien Kastelijn werd door Ad gewon-
nen. Rien 6 punten – Ad 8 punten. De 
laatste partij tussen Michael Toelen 
en Ad v.d. Bergh moest de beslissing 
brengen echter met de wetenschap 
dat Ad in zijn eerste partij al 8 wed-
strijdpunten had gehaald. Michael 
speelde een matige partij. Ad kon zijn 

vorm van de avond vasthouden en 
had slechts 14 beurten nodig om de 
partij te winnen. Michael 5 punten 
– Ad 10 punten. Daarmee werd Ad 
onbetwist de terechte kampioen van 
de 24ste editie van de Ollandse biljart-
kampioenschappen. De avond werd 
zoals gebruikelijk in Olland, sfeervol 
afgesloten. De wedstrijdleiding kan 
terugzien op een geslaagd toernooi 
en dankt alle 55 deelnemers voor hun 
sportieve inzet. 

uitslag klassenkampioenschappen
A klasse 1. Michael Toelen. 2. Gerard 
v.d. Tillaart. B klasse 1. Ad v.d. Bergh. 
2. Wil Koolen. C Klasse 1. Rien 
Kastelijn. 2. Bart v.d.Bergh.  
uitslag algemeen kampioenschap
1. Ad v.d. Bergh 18 punten. 2. 
Michael Toelen 11 punten. 3. Rien 
Kastelijn 10 punten.                  

Druk programma HBV Ontspanning

Dag winnaar van de Roselaercompe-
titie was Antoon Vervoort met een 
score van 228. Verdere uitslagen: Jan 
van Bergen 217, Jan van Erp 210, 
Toon Hermes 205, Leo van Breugel 
199, Jan Gordijn 197, Albert van 
Ofwegen 180, Wim Boonstoppel 
171, Ron Spijker 170, Jan Habraken 
161 en Jan Lathouwers 105. 

Op vrijdagavond is door de senioren 
van Ontspanning geschoten voor de 
Eindejaar wisseltrofee. Winnaar van 
de trofee werd sterschutter Sjef van 
den Berg met 15 keer een score van 
10 en 239 punten. Verdere uitslagen: 
Jan van Bergen 219 en 13*9, Mark 
Kuys 208 en 10*9, Mart Verhoeven 
195 en 10*9, Frans van den Braak 
189 en 10*8, John van Mulukom 
211 en 10*8, Antoon Vervoort 207 

en9*8, Jan van Erp 180 en 9*9, Ron 
Spijker 153 en 6*8, Toon Hermes 
164 en 6*6, Wim Boonstoppel 153 
en 5*8 en Michael Moonen (hout) 
74 en 5*5. Piet en Sjef van den Berg 
en Mart Verhoeven hebben in het 
weekend een indoorfita met finale-
rondes geschoten. Piet schoot op za-
terdag 568 punten. Hij ging hiermee 
als vierde geplaatst naar de finales. 
Piet wist de eerste twee rondes te 
winnen. Hij eindigde uiteindelijk ook 
als vierde.
Op zondag schoot Mart 474 punten. 
Hiermee wist hij zich niet te plaatsen 
bij de laatste 16. Piet schoot 555 
punten en ging als 9e geplaatst naar 
de finale. Door de 1e en de 4e ronde 
te winnen, wist hij nog te stijgen 
naar de 7e plaats. Sjef schoot 590 
punten en ging als tweede geplaatst 

naar de finales. Hij wist alle vier de 
rondes te winnen en won uiteindelijk 
de wedstrijd.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Op vrijdagavond 27 december is 
de oliebollen wedstrijd met oliebol-
len uit eigen keuken, vers gebak-
ken. Op zondag 29 december heeft 
Ontspanning een Indoor-FITA met 
de A-status georganiseerd, waaraan 
deelgenomen wordt door schutters 
uit het gehele land. Deze wedstrijd 
is georganiseerd in het kader van het 
100-jarig bestaan. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trai-
nen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtraining is op woensdag-
avond.

handboogschieten
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Programma oud en nieuw: 

31 december aanvang 21.00 uur oudjaarsavondmet DJ Maarten 

DJ fancy Box

Hosted by: Bar le Bar

1 januari aanvang 17.00 uur

nieuwjaarsconcert Skrothupke

Kerstavond  24 december  

DJ Joost den Draaier

1e Kerstdag 
White Christmas 

Prosecco night
M.m.v. DJ Prosec & Co

DJ fancy Franco

DJ fancy Box
DJ Maarten

2e Kerstdag 
DJ Joost den Draaier

Bottle service

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

2e Kerstdag geopend 
10.30-16.00 uur 

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Gefl atteerde nederlaag tegen mariahout

Ollandia met hangende koppies 
2014 in

voetbal

Het is Ollandia niet gelukt om nog 
voor de winterstop het zo barre tij te 
keren. Thuis tegen Mariahout bleef het 
lang 0-1, maar kon de ploeg van coach 
Gerard van Zutphen het net maar niet 
vinden. In de blessuretijd liepen de be-
zoekers alsnog naar 0-4 uit.

door: martijn klerkx

Ollandia – Mariahout 0-4 (0-1)
Een geflatteerde nederlaag dus, maar 
de klap komt er niet minder hard om 
aan, op Ekkerzicht. „Na de beslissende 
2-0 gingen de koppies wel hangen”, 
sipte coach Gerard van Zutphen na af-
loop van de laatste wedstrijd voor de 
winterstop. De vijf laatste wedstrijden 
van 2013 gingen stuk voor stuk verlo-
ren. Diezelfde ’koppies’ moeten in de 
komende maand nodig leeggemaakt 
worden. „Ik ben ervan overtuigd dat 
de machine weer gaat lopen, als Carlo 
Siemons volgend jaar terug is van zijn 
blessure. Dan zal je vanzelf zien dat 
we ook weer gaan scoren”, analyseert 
Van Zutphen. Het maken van doel-
punten is dit seizoen inderdaad Ol-
landia’s zwakte. Opvallend, want vorig 

seizoen tikten Robert en Stefan Erven 
er allebei nog twintig in. Nu hebben 
ze samen tien keer gescoord, op een 
totaal van veertien doelpunten in der-
tien wedstrijden. Alleen NLC en SCMH 
doen het minder, maar die hebben nog 
wedstrijden tegoed. „Dat we niet sco-

ren ligt aan het team”, vergoelijkt van 
Zutphen. „Vorig jaar schoten Robert 
en Stefan er ook ballen in die eigenlijk 
geen kans waren, toen blaakten we 
van het zelfvertrouwen. Dat is nu iets 
minder, maar het gat met de concur-
rentie is zeker te overbruggen.”

KV Rooi 1 troeft Stormvogels af 
op felheid
KV Rooi ging zeer sterk van start, 
doordat er een team stond dat voor 
elkaar wilde knokken.  KV Rooi was 
fel en had veel balbezit. Dit resul-
teerde in een ruststand van 6-3. 
De dames van KV Rooi moesten zor-
gen dat ze dit vol zouden houden, 
zodat de punten in Rooi bleven. Ze 
wisten deze stijgende lijn door te zet-
ten in de tweede helft en waren met 

z'n allen erg fel. Hierdoor werden 
de goede kansen mooi afgerond. 
Stormvogels wist niet te reageren op 
het spel van KV Rooi als zij inzakten. 
KV Rooi wist hier goed gebruik van 
te maken door de kansen af te ron-
den. Dit bracht de eindstand op 15-
7.  Over drie weken, op 12 januari 
speelt KV Rooi weer tegen Oranje-
Wit in sporthal De Streepen.

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

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Lars van Doorn
Ollandia

Afgelopen zondag was Lars van 
Doorn 'Pupil van de Week' bij Ol-
landia 1 - Mariahout 1.
Lars is 8 jaar oud en hij woont sa-
men met zus Isa in Olland. Hij zit in 
groep 5 van Bs de Sprongh. Gym 
is zijn favoriete vak op school. Hij 
vindt tekenen minder leuk. Zijn 
huisdieren zijn een poes, een paard 
en kippen. Later hoopt Lars auto-
monteur te worden. Lars voetbalt 
in het gezellige team van de F1. 
In de voorhoede kan hij goed zijn 
talenten laten zien. Wedstrijden 
voetballen vind Lars het allerleuk-
ste om te doen. Gerald van Doorn 
is zijn favoriet binnen Ollandia. 
Lars' favoriete voetballers zijn Ro-
bin van Persie en Lionel Messi. Ver-

der vind Lars PSV en Fc Barcelona 
goede voetbalclubs. Naast voetbal 
houd Lars van drummen en met 
auto's spelen. 

Winterstop geeft tijd voor andere activiteiten
Het eerste gedeelte van de competitie zit er op, de “winter-
stop” is ingezet. De competitie zal, als het weer het toelaat, 
op zaterdag 1 februari 2014 voor de jeugd en op zondag 
2 februari 2014 voor de dames en de lagere teams een ver-
volg krijgen. De Boskant selectie hervat de competitie een 
weekje later op zondag 9 februari 2014.

Toch betekent het niet dat het Boskant sportpark er tot die 
tijd verlaten bij zal liggen. Voor die tijd zijn er een aantal an-
dere interessante activiteiten. Het oliebollen bakken op 
Oudejaarsdag verliep vorig jaar zo succesvol, dat het besluit 
toen al werd genomen om op herhaling te gaan. Dat bete-
kent dus dat op 31 december oliebollen gebakken worden. 
Tot zondag 29 december kunt u een bestelling plaatsen. 
Daarvoor kunt u een bestellijst downloaden van de vv Bos-
kant site (Home, Nieuws, Boskantse oliebollen op Oudejaars-
dag). Vooraf bestellen heeft onze voorkeur, maar ook zonder 
een bestelling kunt u voor oliebollen op 31 december tussen 
11.00 uur en 15.30 uur in de kantine van v.v. Boskant terecht. 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Op zondag 5 januari 2014 staat de Nieuwjaarsreceptie op het 
programma. Namens het bestuur van v.v. Boskant bent u van 
harte welkom; aanvang 14.00 uur. Het is een goede traditie 
om bij die gelegenheid onze jubilarissen in het (winter) zon-
netje te zetten.
Het weekend daarna staat in het teken van de muziek. Met 
als thema “Boskant’s got Talent” versie 4.0 zullen op vrijdag 
10 januari vanaf 19.00 uur de senioren hun muzikale talen-
ten ten gehore brengen. Voor de jeugd is dat twee dagen 
later, op zondag 12 januari vanaf 13.00 uur. Al jarenlang is dit 
weekend een van de hoogtepunten in de activiteitenagenda 
van onze vereniging, met optredens die 
menig talentenjacht de loef afsteken!

Meer info vindt u op onze site: 
www.vvBoskant.nl

Dagsuccessen voor eigen 
doublets

jeu de boules

In het door Cloeck & Moedigh georganiseerde 
NJBB cyclustoernooi is afgelopen zaterdag de 3e 
dag gespeeld. De eigen  Cloeck & Moedigh dou-
blets presteerden deze dag uitstekend. 
In poule A werd het C&M doublet Johan van Kuijk/
Anny Hartman dagwinnaar (4 +31) en het C&M 
doublet Jan v/d Schoot/Kees Luijten 4e (2 +8). Dit 
laatste doublet gaat hiermee door naar de hoofd-
finale in januari. In poule B werd het C&M doublet 
Wim v/d Rijdt/Gerrie v/d Rijdt eveneens dagwin-
naar (4 +27) met op de 2e plaats het C&M doublet 

Piet Habraken/Tiny vd Donk (4 +17). Het doublet 
Wim vd Rijdt/Gerrie vd Rijdt mist echter op basis 
van onderling resultaat nipt de hoofdfinale. 
Op 2e Kerstdag organiseert Cloeck & Moedigh een 
Kersttoernooi op de binnenbanen waaraan ook 
boulers van buiten de vereniging kunnen deelne-
men. Er worden 3 partijen gespeeld en iedereen, 
geoefend of niet, maakt kansen doordat men ie-
dere partij op basis van een loting aan een andere 
speler wordt gekoppeld. Melden om 13.00 uur in 
het clubgebouw aan de Mater Lemmensstraat 27. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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VAN ZONDAG 22 DECEMBER
T/M ZATERDAG 28 DECEMBERWEEKACTIE! WEEKACTIE!

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

2 JANUARI 
ZIJN ONZE WINKELS 

GESLOTEN TOT 13.00 U 

I.V.M. BALANSEN

hoogte 
30 cm

TIP VOOR

OUDEJAARSAVOND!

LEKKER WARM

DE WINTER DOOR!

1,5 LITER INHOUD! 16-DELIG

SET/25

3-PACK

EXCELLENT ELECTRONICS
BLENDER
4 snelheden/450 Watt
kunststof kan

BOEDDHA
FONTEIN
LED-licht
colour changing

IMPULS
BLENDER
2 snelheden
180 Watt
kunststof kan
0,5 liter inhoud

KINDER
PARTYDRINK
appel of framboos
alcoholvrij
750 ml

12.95

0.69

8.49

2.19 0.823.29

7.95

6.99 1.99 1.99 1.49

3.79 1.99

9.791.15

0.270.45

PALMOLIVE NATURALS
SHAMPOO
diverse soorten
400 ml

BLU-RAY
TOPTITELS
o.a. Next, Cabin in 
the woods, One life,
Edge of darkness 
of Limitless

FLOW
DINNERSET
hoogwaardig wit porselein

4x dinnerbord
Ø 23 cm
4x diep bord
Ø 20 cm
4x ontbijtbord
Ø 19 cm
4x mok
Ø 10 cm

DVD
KINDERTITELS
o.a. Sesamstraat, 
Mia & me, Pokemon, 
Little Cars 7, Bratz 
of Spacedogs

BOEDDHA/WELLNESS
FONTEIN
LED-licht
colour changing
hoogte 19 cm

MULTY
WASEMKAPFILTERS
2 stuks

THERMO PANTY
OF LEGGING
dames: 
maten S-XXXL

COMPLEET
BORDUURPAKKET
diverse patronen 
met werkbeschrijving

DAMES
ONDERGOED
slip, string 
of hipster
katoen/elastan
maten S-XL

LUXE
KNUTSELSET
compleet pakket met 
extra veel materiaal

OFFICE ESSENTIALS
SHOWTASSEN
A4 PP kwaliteit
23-rings

OFFICE ESSENTIALS
DOCUMENTENMAP
voor het archiveren van papier
A4

DAMES
TRUI
opengebreid
diverse 
kleuren
maten 
S-XL

meisjes: 
maten 92-158

1.79

TRENDY
SJAAL

1.99

Elders
19.95
29.95

Elders
3.99
5.95

Elders
6.99
9.95

Elders
3.99
7.95

Elders
15.95
19.95

Elders
14.95
17.95

Elders
12.95
15.95

Elders
3.95
5.95

Elders
5.95
7.95

Elders
5.95
7.95

Elders
3.99
4.99

Elders
2.99
3.99

Elders
1.99
2.49

Elders
16.95
19.95

Elders
1.49
1.75

Elders
0.55
0.95

Elders
0.99
1.79



Dinsdag 24 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 37

We zijn alweer beland in de laatste 
maand van het jaar 2013. Een maand 
vol tradities, met Sinterklaas, Kerst en 
Oud en Nieuw. Voor Kerstmis kopen 
we een kerstboom, sturen we kerst-
kaarten en eten een kerstdiner. Met 
oud en nieuw bakken velen van ons 
oliebollen en wordt er champagne 
ingeslagen om op het nieuwe jaar te 
proosten. Dit hoort allemaal bij de 
vele tradities die Nederland rijk is. 
Maar wat zijn tradities eigenlijk?

Met tradities worden gewoonten of 
gebruiken doorgegeven aan de vol-
gende generatie.
Het zijn sociale gebeurtenissen die een 
gevoel van herkenning en saamhorig-
heid geven.
Zo kan het een gewoonte zijn in de 
familie dat iedereen eerste kerstdag bij 
je ouders doorbrengt. Gezellig met z’n 
allen eerst samen brunchen en daarna 
spelletjes doen. Vervolgens komt er 
het uitgebreide traditionele kerstdiner 
op tafel. De dag eindigt met het kijken 
naar een mooie kerstfilm. Dit alles kan 
een fijn gevoel van verbinding geven.

Daarentegen kan zo’n dag ook als 
verstikkend ervaren worden. Het ver-

schil zit erin of je het ziet als een ver-
plichting of iets om naar uit te zien. 
Door andere omstandigheden kan dit 
in de loop der jaren veranderen. Mis-
schien heb je inmiddels zelf ook een 
gezin en schoonouders. Dan kun-
nen de dilemma’s ontstaan. In welke 
bochten moet je jezelf gaan wringen 
om iedereen tevreden te houden?

Als je voelt dat de feestdagen een 
verplichting worden wordt het tijd om 
eens een aantal zaken op een rijtje te 
zetten. Belangrijk is dan om voor jezelf 
na te gaan wat je eigenlijk zelf graag 
zou willen doen. Misschien kom je wel 
tot de conclusie dat je liever op vakan-
tie gaat. Of dat je liever het kerstdi-
ner alleen met je eigen gezinnetje wilt 
doorbrengen. Bespreek dit met diege-
nen die jou met de kerst verwachten. 
Vertel dat je het altijd heel fijn hebt 
gevonden maar dat de situatie inmid-
dels veranderd is. Vraag welke oplos-
sing zij zien waarbij iedereen toch een 
goed gevoel heeft. Door er op een 
creatieve manier mee om te gaan blij-
ven de feestdagen dan ook echt een 
gebeurtenis om naar uit te kijken.

Ik wens iedereen ontspannen, 
fijne feestdagen en een goed 2014.

astrid dillen
loopcoach de Beweegreden 

De Beweegreden

Veel nieuwe sprintkampioenen bij Argozwemmen

Afgelopen zaterdag zijn de Argo 
Sprintkampioenschappen gehouden 
in zwembad ‘De Neul’. 65 Zwem-
mers en zwemsters hebben aan 
deze wedstrijd deelgenomen waar-
bij iedereen drie of vier afstanden 
heeft gezwommen. 

Nadat alle afstanden gezwommen 
waren, werden de medailles voor 
de verschillende leeftijdscategorieën 
uitgereikt. De volgende zwemmers 
en zwemsters mogen zich Sprint-
kampioen noemen in hun categorie: 
Bram van Aarle, Fenne Peters, Jouke 
van den Bersselaar, Yvon Lenting, 

Wim van de Laar, Femke van 
Hamond, Linde van der Sanden, 
Bas Rooyakkers, Sanne Peters, Niels 
Rooyakkers, Janne Santegoeds, 
Bram Rooyakkers, Loes van Eck, 
Pascal van Bakel, Ardian 
Peijnenburg, Fime Namwansa en 
Marijke van der Heijden. Niels 
Rooyakkers zwom deze wedstrijd 
twee clubrecords, op de 50m rug-
slag in 0.37.46 en de 50m vlinder-
slag in 0.38.72.
De zwemmers en zwemsters die 
geen plaatsje op het podium wisten 
te bemachtigen ontvingen een fraaie 
herinneringsmedaille. Iedereen ging 

dus met een medaille naar huis.

Minioren wedstrijd
Zondag 15 december hebben na-
mens Argo 18 jonge zwemmers van 
de wedstrijdgroep deelgenomen aan 
de Minioren wedstrijd in het ‘Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion’ 
in Eindhoven. Tijdens deze wedstrijd 
is er 1 keer een 1e plaats, 1 keer een 
2e plaats en 2 keer een 3e plaats be-
haald.
Daarnaast zijn er 41 persoonlijke 
records gezwommen. Niels Rooyak-
kers zwom een Clubrecord op de 
100m schoolslag in 1.30.60.

Bijna alle sprintkampioenen van argo

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

“Ouderwets Gastvrij” 

vrijdag 27 december:
TOP 2000 café

 Live optreden A-meezing 2

 TOP 2000 quiz - DJ Edward
Zie www.ossekop-rooi.nl

Aanvang 21.00 uur.

     31 december Oudjaarsavond:

Dansend 2014 in met 

orkest A2
Aanvang 22.00 uur.

Openingstijden van onze keuken rond de feestdagen, 

zie www.ossekop-rooi.nl
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren:
Boskant 3-Blauw Geel’38 4-1
Boskant 4-Nooit Gedacht 5 1-4
Gemert 10-Boskant 5 1-5
Nijnsel 5-Boskant 6 5-1
Boskant 7-WHV 5 2-5
Odiliapeel VR1-Boskant VR1 0-3

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Prinses Irene 3 - Nijnsel/TVE 2    2-2
Nijnsel/TVE 3 - MVC 2    7-2
Nijnsel/TVE 5 - Boskant 6    5-1

Uitslagen jeugd:
Avanti’31 D3 - Nijnsel/TVE D1      9-3
Gemert E5 - Nijnsel/TVE E2G    1-12
Mierlo Hout F6 - Nijnsel/TVE F1    1-1
WEC D3 – Nijnsel/TVE D1    0-1

Ollandia

Uitslagen: 
Ollandia 1-Mariahout 1   0-4
Ollandia 3-Avanti’31 8    5-1

Programma do 2/1: 
Zaalvoetbal in sporthal De Streepen in 
Sint-Oedenrode. Van 9.00 tot 16.00 
uur voor Ollandia A t/m E tegen Bos-
kant.  
za 4/1: Jeugdactiviteiten in de kantine 
op sportpark Ekkerzicht.
10.00 – 12.00 uur Mini-F en F-pupil-
len, 14.00 – 16.00 E-pupillen, 17.30 – 
21.30 uur D-pupillen en junioren.
Zo 5/1: Nieuwjaarsreceptie Aanvang: 
15.00 uur.
Hierbij zijn alle genodigden en leden 
met introducé van harte welkom. Te-
vens verkiezing van de vrijwilliger van 
het jaar.

Woe 8/1: Praktijk-/theorie informa-
tieavond voor kaderleden. Deze zal 
gaan over het begeleiden/trainen van 
jeugdspelers. Aanvang: 18.30 – 20.00 
uur over pupillen en 20.00 – 21.30 uur 
over junioren.

Do 9/1: Rikavond
Voor zowel leden als niet-leden is er 
een rikavond, waarbij weer mooie prij-
zen zijn te winnen. Aanvang: 20.30 
uur in de kantine op sportpark Ekker-
zicht.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 18 dec.
1 Echtpr. Van Gerwen 70,42 % 
2 Echtpr. v.d.Vleuten 64,17 % 3 Hrn. 
H.v.Erp- H.v.Genugten 54,17 % 
4 Echtpr. Seegers 53,33 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 18/12: 
Combi A en B lijn: 1. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 66.67 2. Mieke Ketelaars- 
Riet Donker 60.07 3. Mia Poels- Ria v. 
Zon 56.25 4. Peter Schepers-
Liesbeth Bekkers 55.56. Uitslag 3e ron-
de: A Lijn: 1.Mari en Nellie v.d.Vleuten 
61.02 .2. Jan en Mien v. Rooij 58.48. 
3. Mia Poels-Ria v Zon 58.23. 4. Fons 
en Els Raaijmaakers 54.38. B lijn. 
1. Mieke Ketelaars- Riet Donker 59.08 
2. Jo Evers-Anja Lafleur 53.08. 3. Thea 
Huiberts-Ger Vervoort 52.79 .4. Truus 
v. Heesch- Addy Rijkers 52.44. zie ook: 
www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag Kerstdrive 18/12: 
Topintegraal butler telling
1. Willem Pieters & Rien Voets 57imp 

2. Lin de la Parra & Bas de la Parra 
50imp (3) Hermien & Dick Botter 
48imp (3) Harrie Hol & Ad van Kaat-
hoven 48imp 5. Dirk Gillissen & Jetty 
van der Velden 41imp 6. Lieke Pieters 
& Heleen Voets 36imp 7. Marion Ko-
nings & Thea v.d. Laar 24imp 8. Theo 
Janssen & Willem de Roo 21imp 9. Will 
van Rooij & Mieke Vugs 19imp 10. Jos 
van Rijbroek & Harrie van Rijbroek 
17imp 11. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 13imp 12. Yvonne Daemen & 
Antony Maat 12imp

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 19  december
A-lijn: 1. Piet & Toon v. Schaijk 59.00; 
2. Betsie  & Jan v. Gerwen 58.40; 
3. Heleen Wiers & Frans v.d Boomen 
58.40; 4. Nellie & Ad Vervoort 54.49. 
 
B-lijn: 1. Jet v.d Meerakker & Ad v.d. 
Brand  59.16; 2. Bertha v.d. Laar & 
Riet Verstappen 58.33; 3. Nellie & Jan 
Seegers 57.91; 4. Marietje Aarts & Zus 
v.d. Rijt 55.00.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen Senioren:
ZSV 1-Nijnsel 1 5-21
Korloo MW1-Nijnsel MW1 18-1
Nijnsel MW2-Eykelkorf MW1 3-8

Uitslagen jeugd:
OVC ’63 A1-Nijnsel A1 6-13
Rooi C2-Nijnsel C1 3-3
SCMH E1-Nijnsel E1 8-1

KV Odisco

Uitslagen woe 18/12:
Prinses Irene MW1 - Odisco MW1 5 - 1

Za 21/12:
Odisco C1 - De Korfrakkers C2  6 - 2
Odisco D1 - Olympia (O) D1  3 - 3
De Korfrakkers F2 - Odisco F1   12 - 0
Zo 22/12:
Odisco 1 - Korloo 1       10 - 11

 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Vrijdag 27/12: Beker
Royal Queen Seeds – 
HNM-Finance 19:30u
Wetering Boys – 
Huiskens Optiek en Horen 20.30u

Bart Klerkx Hoveniers – 
Brasserie de Beleving 21.30u
Maandag 23/12:
www.twinscooking.nl – 
Rewi/van Acht 21.00u
’t Straotje/Lvdb Inst. Techniek – 
Gerits/vd Warenburg 21:45u
 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Bullshooter Sint-Oedenrode wenst 
haar sponsoren prettige feestdagen 

en een goed 2014
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Geen ronde van rooi in 2014

Opening wielerseizoen in Schijndel, Rooi én Veghel
wielersport

Ook in 2014 wordt er in Sint-Oe-
denrode geen wielerronde georga-
niseerd. Dat heeft het organisatieco-
mité, bestaande uit Wielervereniging 
Schijndel en supportersclub de Rooi-
se renners, onlangs besloten. Een 
wielerronde organiseren in het cen-

trum van Sint-Oedenrode kost veel 
geld. De economische omstandig-
heden en onvoldoende groei spelen 
mee, maar ook moeite die er gedaan 
moest worden om een acceptabel 
aantal renners aan de start te krijgen 
zijn de voornaamste reden dat het 

organisatie comité heeft besloten 
om voorlopig geen ronde meer te 
organiseren. Het organisatie comité 
is niet ontbonden maar gaat in een 
‘slapende toestand’ verder. Zodra 
het comité weer nieuwe kansen ziet, 
komt het weer bij elkaar.

Wielervereniging Schijndel is echter 
niet bij de pakken neer gaan zitten en 
gaat een nieuwe ronde in het leven 
roepen: de Omloop van Schijndel om 
de Grote Prijs Jozon. De start en fi-
nish van deze omloop vinden plaats 
op industrieterrein Duin II te Schijn-
del. Het is de bedoeling dat de wed-
strijd wordt verreden zoals de renners 
gewend zijn in België. Een grote om-
loop (6 km) in het buitengebied met 
een voorrijauto en een sluitauto. De 
ronde gaat over het grondgebied van 
de 3 gemeenten die aan hebben ge-
geven in de toekomst samen te gaan. 
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. 
Vooral als er wat wind staat zal deze 
omloop het karakter van een klas-
sieker krijgen en zal een select gezel-

dit is de route van de nieuwe wielerronde

Winnaars kerstdrive Bridgeclub 
Rooi 750

bridgen

Op 18 december vond de kerstdrive 
plaats van bridgeclub Rooi 750. 
Daaruit kwamen de volgende win-

naars: van links naar rechts: Hermien 
Botter, Rien Voets, Willem Pieters, 
Lin de la Parra, Bas de la Parra, Ad 

van Kaathoven, Harrie Hol en Dick 
Botter.

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het is net zo lang als het 
breed is dus vierkant

Dineren in stijl

Arno Bloks bekerkampioen van 
Brabant

dammen

Op maandag 16 december vond de 
finale plaats van het Brabants 
Bekerkampioenschap in Dommel-
zicht. Arno Bloks, lid van de Rooise 
dam- en schaakclub RDS stond in de 
finale en moest het opnemen tegen 
Theo van de Westelaken van damver-
eniging D’amateurs uit 
Sint Michielsgestel. Vanwege het ra-
tingverschil moest Arno de partij win-
nen terwijl Theo voldoende had aan 
remise. 

Theo speelde zoals meestal, vrij snel 
en aanvallend, een tactiek die hem 
vaak succes bracht.
Arno ging daarin niet mee, bouwde 
zijn partij klassiek op en wist daarbij 
de meest belangrijke velden te be-
zetten. Theo werd naar de hoeken 
van het bord gedrukt en maakte 
bovendien nog een foutieve afruil 
wat uiteindelijk leidde tot schijfver-
lies. Dit alles verzwakte zijn positie 
zo erg dat hij de partij opgaf. Na zes 
speelronden werd Arno de nieuwe 
bekerkampioen van Brabant.  Gelet 
op de tegenstanders welke Arno op 
zijn weg naar het kampioenschap 

heeft uitgeschakeld, waaronder de 
winnaar van 2013, René van Oos-
terhout, mag men spreken van een 
waardig kampioen. De damafde-
ling van RDS is de laatste jaren zo-

wel kwalitatief als kwantitatief erg 
gegroeid. Als hier dan een kampi-
oenshap uit voortkomt mag RDS 
daar met recht trots op zijn.

links arno Bloks, rechts theo van de westelaken.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

schap om de ereprijzen gaan strijden. 
De wedstrijd is op zondag 9 maart 
en is daarmee de opening van het 
wegseizoen 2014. Aan de start ver-
schijnen de nieuwelingen (11:00 uur) 
voor 54 km koers. Daarna zijn de ju-
nioren aan de beurt (12:30 uur) voor 
hun 72 km. Het sluitstuk van de dag 
is een wedstrijd voor de elite/belofte 
renners van 120 km. (14:30 uur). Bij 
de elite/belofte worden maar liefst 
50 prijzen beschikbaar gesteld. De 
organisatie gokt met deze datum en 
met dit concept op veel deelnemers.
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2 november 2013 - 
1 februari 2014

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling

 Hongerstraat 14

 27 november 2013 - 
26 november 2014

Iedere woensdag dansmiddag
Odendael 

4 december 2013 - 
3 december 
Mamacafé

de Gouden Leeuw 

14 december 2013 - 
8 februari 2014

Duo-expositie schilderijen en 
keramiek

Bibliotheek 

23 december 
Koopavond

Sint-Oedenrode 

24 december 
Levende Kerststal

Olland 

24 december 
Kerstconcert met 

The Lord of Flames
café d’n Dommel 

25 - 26 december 
Orgelmuziek bij de kerststal

Locatie: Martinuskerk 

25 - 26 december 
Kerstbrunch en diner
de Gouden Leeuw 

26 december 
Springwedstrijden

Rooise Ruiters
manege de Pijnhorst 

26 december
Levende kerststal Olland

Dorpsplein Olland 

26 december 
Snow Party
Oud Nijnsel 

27 december 
Top 2000 quiz
 De Ossekop 

28 december 
De Rooise Kwis
Sint-Oedenrode 

28 december 
KinderWinterKermis

Odendael 

28 december 
Arthur en de strijd 

om Camelot
Mariendael 

29 - 30 december
Sylvesterconcert

de Beurs 

30 december 
Extra fi lm KBO: 

De Nieuwe Wildernis
Odendael

31 december
Dansend 2014 in 

met orkest A2
De Ossekop

1 januari
Nieuwjaarsborrel 

‘t Skrothupke
Café Oud Rooij 
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in de regioMooi adverter
en

Een speciaal team maakt van actu-
ele onderwerpen korte filmimpres-
sies.  Afleveringen van Rooi Actueel 
worden op elk heel uur uitgezonden, 
vooraf aan de andere programma’s.

Jaaroverzicht Rondje Rooi 
Vanaf 26 december kunt u kijken 
naar een selectie uit onderwerpen die 
gedurende 2013 zijn uitgezonden, 
zoals bijvoorbeeld; Opening multi-
functionele accommodatie in Olland 
- Jo Vervoort – van Erp met Rooise 
Courant uit 1926 - Carnaval 2013 
met o.a. 55 jaar Papgat en optocht 
- “Gouden Leeuw” wordt geopend. 
- Besluit over Martinushuis geval-
len - De lintjesregen - Filmopnamen 
over carnaval voor film “Alles mag” 
- Roois Theaterkoor succesvol met 
“PerMissie” - BMX-er Koen van der 
Wijst wint zilver op WK - De Rooise 
rooien dag - Rooise Revue opge-
voerd in Mariëndael - Fusieplannen 
3 gemeenten - En meer …..
Jaaroverzicht wordt afgesloten met 
een gedicht van Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm

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

Open Deuren
Dit programma zenden we uit in sa-
menwerking met LOS, Schijndel.
Vanaf 21 december wordt de wer-
king van een korenmolen bekeken 
met een bezoek aan de molen “De 

Pegstukken”
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

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

U kunt kijken van 26 december tot 
en met 7 januari 2014 op de volgen-
de tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 en 19:00 uur.

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

www.facebook.com/demooirooikrant

12

Zondag 
29 december 
open van 12.00 tot 17.00 uur
• Kijk- en besteldag vuurwerk
• KlusWijs bouwmarkt
• MHK Keukenshowroom
• Bad & Body sanitair showroom

Sint Oedenrode

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

Programma informatie TV Meierij

Het team van DeMooiRooiKrant 
wenst u 

prettige kerstdagen




