
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 48 • 27 november 2013

- Mooi in de buurt

- Getalenteerde leerlingen

- Mikpunt van spot

- Actie Filipijnen

pag. 8 

pag. 10

pag. 32

pag. 35

Folders deze week:
BBQ enZo

Primera
Rosx Elektro

Campingsport de Wit

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

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

Buren op bezoek bij Kentra24

“In eerste instantie had het gebouw voor mij 
veel weg van een gevangenis, maar ik voel 
me steeds meer thuis. Ook al heb ik soms 
last van heimwee.” Dirk is openhartig als hij 
samen met psycholoog Bibi een rondleiding 
geeft in het oude Damiaancollege aan de 
Schijndelseweg, wat nu fungeert als afkick-
kliniek voor jongeren; Kentra24.   

Kentra24 is een onderdeel van Novadic-Ken-
tron. Sinds eind mei van dit jaar is het ingetrok-
ken in het totaal gerenoveerde gebouw tussen 
Schijndel en Sint-Oedenrode. Op dit moment 

wonen er 28 jongeren die willen afkicken van 
een drugs-, alcohol- of gameverslaving. Een 
flink team probeert hen stuk voor stuk te hel-
pen om het middelengebruik en hun leven weer 
de baas te worden. Er vond nog geen open dag 
plaats voor de buurt, daarom nodigde Kentra24 
vorige week de omgeving uit om een kijkje te 
komen nemen. Om hen te informeren, maar 
ook om kennis te maken. Behalve de buurt was 
ook het achtergelegen Damiaancentrum en 
personeel van Novadic uitgenodigd. 

» lees verder op pag. 5

Nieuwe verlichting en nieuwe 
bomen voor centrum

» lees verder op pag. 3

Er ontstond een kleine opstopping toen de loaders niet verder konden.

Fusie Wovesto met Sint-Joseph 
van de baan
Tijdens de algemene ledenver-
gadering van afgelopen maan-
dag van woningbouwvereniging 
Wovesto heeft een meerderheid 
van 75% tegen een omzetting 
van vereniging naar stichting ge-
stemd die fusie mogelijk maakt. 
Wovesto had plannen om te gaan 
fuseren met collega-corporatie St. 
Joseph uit Boxtel. Die eventuele 
samensmelting is nu van de baan.

In juni 2012 brachten beide ver-
enigingen via de media naar bui-
ten dat ze een fusie gingen onder-
zoeken. Als voornaamste redenen 
noemden de directeuren kwets-
bare omvang van de huidige or-
ganisaties en het zich niet kunnen 
wapenen tegen nieuwe wet- en 
regelgeving en financieel organi-
satorische vraagstukken. Ondanks 
deze waarschuwingen stemden de 
leden toch tegen omzetting naar 
een stichting. Dit tot grote teleur-
stelling van Wovesto directeur Leo 
Overmars. “Ik doe dit niet voor 
mezelf, maar voor de volkshuisves-
ting, de huurders en woningzoe-
kenden in de eerste plaats en mijn 
collega’s hier op kantoor”, vertelt 
Overmars gepassioneerd. “Dit 
komt voor ons kantoor aan als een 

doffe klap. Jammer genoeg onder-
schatten de leden de ernst van de 
kleinschaligheid. Tegen de grote 
ontwikkelingen en de vele nieuwe 
taken die we moeten volbrengen 
zijn we niet meer opgewassen. De 
afgelopen jaren hebben we tijdens  
ledenvergaderingen veel aandacht 
geschonken aan dit onderwerp. 
Op verzoek van de leden moesten 
we aan zeven randvoorwaarden 
voldoen. Daar voldoen we nu aan, 
maar ineens blijkt dat niet genoeg. 
We gaan ons nu beraden.” 

Jan Wouters, lid en oud-bestuurs-
lid van Wovesto, hield in de lokale 
media al een stevig pleidooi om 
tegen de wijziging te stemmen. 
Hij is dan ook verguld met de uit-
slag van de stemming.  “Wovesto 
doet ontzettend goed werk. De 
cijfers zijn prima, er zijn zelden 
klachten  en Wovesto behoort tot 
de beste tien woningcorporaties 
van Nederland. Ik heb geen enke-
le kritiek op Overmars, maar met 
dit plan ben ik het niet eens. Het is 
een goede zaak dat de bezittingen 
in Rooi blijven, zodat de mensen 
voor een redelijke prijs kunnen 
blijven wonen. Puur daarom heb 
ik me hiervoor ingezet.”

Bekijk onze trouw special op pagina 19 t/m 22

TrouwSpecial

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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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

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

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Oud worden is een zegen
Oud zijn valt -soms- tegen 
Wij hebben het leven maar te leen
Nu wordt het teruggenomen

Gekomen tot de leeftijd der sterken is na een liefdevol 
en zorgzaam leven van ons heengegaan
onze lieve moeder, oma en oma-oma

Anneke van de Sande – de Wit 
∗ Sint-Oedenrode, 1 september 1918    

† Sint-Oedenrode, 24 november 2013

weduwe van 

Piet van de Sande

Dora en Antoon
Theo en Caroline

Iris, Nienke
Frank en Cathy

Max, Sam, Lara

Ad en Joke
Koen
Anne

Kees en Anny
Pieter en Adelaide

Sophie

Tinie en Mari
Geert
Anne en Teun

Odendael 222, 5492 CT Sint-Oedenrode
Correspondentieadres: Wielewaal 38
                                   5492 PC Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 29 november 
2013 om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. Aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof.

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

Moeder is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode. Gelegenheid om afscheid te nemen 
op donderdag 28 november van 19.00 tot 19.30 uur.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Oproep leerlingen uit groep 8
Frans van Rooij wil vanuit zijn be-
drijf Performance Consulting graag 
in gesprek komen met leerlingen 
uit groep 8. Deze leeftijdsgroep 
wordt ‘Generatie Z’ genoemd. 

Heb jij als leerling uit groep 8 inte-
resse om in een echte adviesgroep 
te gaan zitten waarbij jij onder be-

geleiding organisaties adviseert? 
Mail dan naar frans@performance-
consulting.nl je naam, geboorte-
datum en adres en geef eens door 
wat jij vindt dat ondernemingen 
zouden moeten doen.Wellicht 
wordt jij dan voor deze bijeenkom-
sten uitgenodigd. DeMooiRooi-
Krant volgt dit hele proces.

Brabantwoningen behalen 
zuinigste EPC-score
De ‘Brabantwoningen’ in Sint 
Oedenrode, zijn het woning-
bouwproject met de laagste ener-
gieprestatiecoëfficiënt (EPC) in 
Nederland. Zo blijkt uit een on-
derzoek door Kennishuis energie 
Gebouwde Omgeving. 

Het onderzoek vond plaats in de 
eerste helft van 2013. Agentschap 
NL nam een selectie van zeer 
energiezuinige woningbouwpro-
jecten onder de loep. “We contro-
leerden daarbij of de maatregelen 
uit het ontwerp ook werkelijk zijn 
– of worden – uitgevoerd, en wer-
ken in de praktijk”, vertelt Klaas 
de Vries van Agentschap NL. “Op 
basis van die gegevens maakten 
we een herberekening van de 
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 
volgens de huidige NEN 7120-
norm. In totaal hebben we van 
dertig projecten de EPC opnieuw 
berekend.”

Renz Pijnenborgh, architect van 
de woningen, is blij verrast met 

de goede beoordeling uit het on-
derzoek. “Zeker omdat we bij dit 
woningconcept te maken hadden 
met flinke beperkingen van het 
budget”, stelt hij. “Met een on-
beperkt budget is het niet moeilijk 
om een duurzame woning te bou-
wen. Dit zijn sociale huurwonin-
gen, die ongeveer 10 kilowatt per 
vierkante meter verbruiken. Beter 
dan de huidige Passiefhuis-stan-
daard (15Kw) voor een Passief-
huis, dat momenteel geldt als de 
zuinigste standaard voor nieuw-
bouwwoningen.” Pijnenborgh 
benadrukt daarbij wel dat duur-
zaam bouwen om meer draait dan 
een goede EPC. “Een EPC zegt al-
leen iets over het energieverbruik, 
en dan met name van de instal-
laties. Terwijl duurzaamheid veel 
breder is dan dat. Je moet ook 
kijken naar een gezond binnenkli-
maat en de duurzaamheid van je 
bouwmaterialen. Juist door al die 
aspecten in zijn geheel aan te pak-
ken in je ontwerp kom je tot de 
best mogelijke energieprestaties.”

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android
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ANIJSKROLLEN…

Anijskrollen

5+1
GRATIS

2 weken geldig t/m 10 december

roomboter 

amandelstaaf

4,00

t/m 10 december

koekje erbij!
December is dé maand
 voor anijskrollen.
 En het lekkerst zijn ze
  met knapperige
   speculaasjes erop

Slagroomtaart

8 personen

12,50

t/m 10 december

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
2
5
-
1
1
-
2
0
1
3
 
t
/
m

 
3
0
-
1
1
-
2
0
1
3
.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 entrecotes

GRATIS kruidenboter

SPECIAL

‘Bak’steentjes

100 gram

1

50

TIP VAN DE SINT

GOURMETSCHAAL

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

KEURSLAGERKOOPJE

KATENHAASJES

3 STUKS

6

50

WEEKAANBIEDING

GEKRUID GEHAKT+

STROGANOFFBURGERS

500 GRAM+ 4 STUKS

5

95

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Vervolg voorpagina

Nieuwe verlichting en nieuwe bomen voor centrum 

Het Centrummanagement van de 
gemeente Sint-Oedenrode is druk 
bezig met het verfraaien van het 
Rooise centrum. Afgelopen don-
derdag zijn twee enorme potten 
met inhoud geplaatst. Een venijn-
boom aan de Borchgrave en een 
reuzenkornoelje op het Kerkplein. 
Ze blijven tijdens de feestmaan-
den staan en zullen met ener-
giezuinige LED worden verlicht, 
evenals de kiosk en enkele andere 
bomen in het centrum. 

Zonder problemen ging het plaat-
sen niet. De twee grote loaders 
van boomkwekerij van den Berk 

(het bedrijf verhuurt de planten 
voor een vriendenprijs aan het 
Centrummanagement) werden 
opgehouden, omdat ze niet onder 
de sfeerverlichting van de Hertog 
Hendrikstraat door konden. Na het 
tijdelijk weghalen van de verlich-
ting konden de voertuigen de weg 
vervolgen. Daarna kregen de pot-
ten snel een plek in het centrum. 

Het verlichten van de bomen is 
mogelijk nu de meeste bladeren 
er af zijn. Het gaat om de bomen 
op de hoek van de Borchmolendijk 
/ Philippusstraat, voor het Marti-
nushuis, de losse boom in de pot 

op het Kerkplein, bij de Emté, op 
de hoek in Burchtstraat, aan de 
Heuvel ter hoogte van Wollerich 
en aan het Kofferen. Vorige week 
zijn de leilinden rond de kiosk al 
tijdelijk voorzien. Deze construc-
tie wordt nog aangepast. De lan-
taarnornamenten zijn dit jaar ook 
vervangen door LED-verlichting. 
Om deze klussen professioneel te 
klaren heeft het Centrummanage-
ment specialist en dorpsgenoot 
Herman Sprokholt in de arm ge-
nomen. Hij heeft jarenlange erva-
ring op dit gebied, helpt vrijwillig 
en werkt nauw samen met Van 
der Vleuten Elektrotechniek. Het 
bedrijf uit Nijnsel voert de werk-
zaamheden uit.

René Gevers jubilaris 
fanfare Nos Jungit Apollo
Tijdens een gezamenlijke lunch 
van fanfare Nos Jungit Apollo is 
René Gevers in het zonnetje ge-
zet. Hij is al 40 jaar lid van Nos 
Jungit Apollo. 

Ooit (lang geleden, toen de Beat-
les net uit waren) begon René 
met  trompetles bij Jan van der 
Heijden. Na jaren op trompet, 
cornet en bugel op de voorste rij 
zijn partij te hebben geblazen, is 
hij inmiddels ruim 10 jaar te be-
luisteren op het grootste instru-

ment: de bas. Naast deze mu-
zikale carrière houdt René van 

aanpakken. De projecten van 
Oda’s midzomernacht en het Eu-
ropese voetbal op de markt wa-
ren zonder zijn inzet ondenkbaar 
geweest. Daarom ook is de fan-
fare verheugd dat hij sinds enkele 
jaren ook als bestuurslid actief is. 
Daar kan hij ook volop zijn ener-
gie kwijt: Vooral omdat de fanfa-
re komend jaar 150 jaar bestaat: 
Het Sylvester concert staat voor 
de deur, gevolgd door een jubile-
umjaar vol spetterende concerten 
en projecten.
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Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115
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Loop bij ons binnen met 
uw vragen over schenken

Hoe hoog is de jaarlijkse schen-
kingsvrijstelling? Kan ik beter 
nu schenken of straks een erfe-
nis nalaten? Hoeveel belasting 
betaal ik bij een schenking? En 
moet ik voor een schenking naar 
de notaris? Welke fiscaal aan-
trekkelijke manieren zijn er om 
bijvoorbeeld (belastingvrij) een 
bedrag aan mijn (klein)kinderen 
of derden te schenken? En is er 
een mogelijkheid om belasting-
vriendelijk aan goede doelen te 
doneren? 

Om antwoord te kunnen geven 
op uw vragen over schenken, 
organiseert Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel op 3 december 
een inloopavond. De medewer-
kers van de bank zitten tussen 

17.00 en 20.00 uur klaar om uw 
vragen te beantwoorden.

Kosteloos oriënteren
Een goede financiële keuze is 
niet zomaar gemaakt. Zeker niet 
als het gaat over een onderwerp 
als schenken. Neem dan ook nu 
de tijd voor de toekomst van uw 
vermogen en loop op 3 decem-
ber binnen bij het Rabobank Ad-
viescentrum aan de Jan Tinber-
genstraat 1 in Sint-Oedenrode. 
U kunt hier zonder afspraak bin-
nenlopen voor een oriënterend 
en kosteloos gesprek met één 
van onze adviseurs. En natuurlijk 
staat de koffie en thee klaar. Ook 
als u geen klant bent bij Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel. 
We zien u graag op 3 december!

advertorialVervolg voorpagina

Buren op bezoek bij Kentra24

Een beetje zenuwachtig wrijft Dirk 
in zijn handen. Het is ook niet niks 
om een groep mensen – die je niet 
kent – je woonomgeving te laten 
zien. Na een korte introductie van 
Bibi neemt hij al snel het woord als 
hij samen met zijn gasten de sport-
hal betreedt. “Hier sporten we 
iedere dag. Ik zelf deed helemaal 
niets meer aan sport. Daar had ik 
door mijn verslaving geen zin meer 
in. Door het sporten sta ik nu ie-
dere ochtend fitter op. Dat is een 
fijn gevoel.” Omdat Dirk pas net 
twee weken in het gebouw woont 
en bezig is geweest met het zware 
detoxeren, kent hij nog niet alle 
plekken. Hij wordt dan ook aar-
dig verrast door een muziekruimte 
waar eveneens therapie wordt ge-
geven. Dirk blijkt als hobby mu-
ziek te produceren. “Als ik muziek 
luister, vergeet ik even alles om me 
heen. Mijn behandelplan wordt 
nog gemaakt, maar ik hoop dat ik 

deel mag nemen aan 
de muziektherapie. 
Het kan veel bij me 
los maken.” 

Tijdens de rondlei-
ding laat de jonge 
bewoner alle hoeken 
en gaten van het 
gebouw zien. Van 
fietsenwerkplaats tot 
huiskamer en van 
slaapkamervertrek-
ken tot creatieve 
ruimte. De groep 
hangt duidelijk aan 
de lippen van de twee gidsen. Door 
gerichte vragen komt het te weten 
dat de jongeren niet langer dan 
vier maanden (bij uitzondering een 
maand langer) bij Kentra24 verblij-
ven, dat ze een druk dagprogram-
ma hebben, zelf boodschappen 
mogen doen, ze zelf een Kentra-
krant maken en dat ze zich kunnen 

aansluiten bij een tuin-, kook- of 
creaclubje. Het klinkt allemaal heel 
erg vermakelijk, maar natuurlijk 
beleven de jongeren zware tijden. 
Dirk: “Het is niet makkelijk. Voor 
mij is dit de laatste kans die ik moet 
grijpen. Ik ben nu al twee jaar aan 
het afkicken. Na een terugval ben 
ik hier beland. Vooral het begin is 
zwaar, maar gelukkig heb ik veel 
steun aan de groep.” Als de bin-
nenplaats wordt bezocht, begint 
de goedlachse Dirk weer te glimla-
chen. “Hier is het altijd heel gezel-
lig. Sommigen roken een sigaretje 
op één van de balkons en over en 
weer wordt gekletst.”

De groep leerde Dirk in anderhalf 
uur kennen als een aimabele jon-

gen die zijn problemen goed weet 
te benoemen. Hij lijkt verdomd 
goed te weten waar de sleutel naar 
herstel hangt en hoe hij die moet 
gaan gebruiken. Veel aanwezige 
mannen en vrouwen spraken naar 
hem persoonlijk de vurige hoop uit 
dat het Dirk gaat het lukken om 
die sleutel te gebruiken. 
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Zondag 1 december open 
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

* Zie voorwaarden in de winkel.
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Aanbiedingen geldig van wo. 27 nov. t/m di. 03 dec.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Clementine
Spanje

Per kilo  € 1.79 

Spruiten
Holland

Per 500gram € 0.59

Deze week elk kind gratis wortel 
voor in de schoen  op=op

Rundvlees
Salade

500 gram € 2.49

Pepernoten
Toetje

100 gram € 0.99

Leerlingen kijken ogen uit bij Nijnselse bedrijven

Een vijftal Nijnselse bedrijven 
verwelkomden afgelopen vrijdag 
leerlingen van de Nijnselse basis-
scholen om de horizon van de tie-
ners te verbreden. Over een paar 
jaar moeten ze namelijk een stu-
diekeuze maken. Dit is vaak erg 
lastig. Een bezoek aan een bedrijf 
waar ze anders nooit komen, kan 
ze de juiste richting in duwen.

Het industrieterrein van Nijnsel is 
vrij groot en de meeste kinderen 

komen er zelden of nooit. Alleen 
al dat gegeven maakte het voor 
hen erg interessant om er bijna 
een hele dag rond te kijken. Aben 
Reclame, Abracad techoworks met 
A & K techniek, Vos interieur en 
stijl, Hyundai M. van den Brand en 
VERBA met KLV gooiden allemaal 
de deuren open. Ze zijn actief in 
verschillende vakgebieden dus dat 
zorgde voor de nodige variatie.
Hoe wordt een banner gemaakt 
van 65 meter lang en 12,5 meter 

hoog? Aben Reclame legde het 
graag uit. Hoe worden machi-
nes voor de voedingsmiddelen-
industrie gemaakt? Abracad, in 
één gebouw gevestigd met Kevin 
machinebouw en A & K techniek, 
gaf een zo duidelijk mogelijk ant-
woord. Zo werd elke bedrijfstak zo 
breed mogelijk uitgelegd. Of de 
kinderen enthousiast zijn gemaakt 
om hun keuze er aan te koppelen 
zal de toekomst uitwijzen. 

Mark van den Brand ontving net als andere jaren nieuwsgierige leerlingen. Ook Abracad opende deze editie 
de deuren. 

Zie ginds komt de stoomboot in Boskant al aan
Enkele weken voor de grote vakan-
tie is de speelplaats bij basisschool 
Franciscus op de schop gegaan. Kin-
deren van alle groepen mochten de 
speelplaats mee ontwerpen.  Er kwa-
men allerlei ideeën naar voren en ar-
chitect Rinus vd Heijden bekeek of 
het ook uitvoerbaar was. Eén van de 
grote wensen was een piratenschip. 

Door de inzet van een aantal trou-
we vrijwilligers groeit de speelplaats 
steeds verder tot het ontwerp uit-
gevoerd is. De kinderen zijn erg en-
thousiast als een klimrek, glijbaan, de 
berg of een stuk bestrating bespeel-
baar is geworden. In november werd 
de boot ter hand genomen en je 
raadt het al, geen piratenboot, maar 
de boot van Sint werd plank voor 
plank door de kleuters aandachtig 
bekeken. Het duurde niet lang of 24 
pietjes zaten in de stoomboot. ‘Zie 
ginds komt de stoomboot’ werd nog 
nooit zo enthousiast meegezongen.   
De blije kleutersnoetjes kwamen bij 
de vrijwilligers dankbaar binnen. 
Ook het team van basisschool Fran-
ciscus is vol lof over het prachtre-
sultaat. Het liedje ‘issiedissiedouw, 
compliment aan jou’ was dan ook 
zeer op zijn plaats.

MET EEN LEESBRIL ACHTER DE COMPUTER
 IS ALS... ERVAAR DE VOORDELEN VAN 

EEN BEELDSCHERMBRIL
Nieuwe tĳden vragen nieuwe kĳkoplossingen
We staan er eigenlĳk zelden bĳ stil, maar de leesbril en multifocale bril  
stammen uit het pre-computertĳdperk. Ze zĳn echter minder geschikt voor 
langdurig gebruik achter een beeldscherm. Daarvoor is de beeldschermbril.

Voor wie is de beeldschermbril?
De beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer  
dan 2 uur per dag achter de computer zitten. Een beeldschermbril geeft de ogen 
de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. 

Straks ook op uw neus?
Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelĳks een computer. Steeds 
meer mensen gebruiken hierbĳ een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. 
Ontdek nu zelf het comfort van een beeldschermbril, u kunt hem nu testen met
100% tevredenheidsgarantie (niet goed geld terug)!

 ACHTER DE COMPUTER
 IS ALS... ERVAAR DE VOORDELEN VAN 

EEN BEELDSCHERMBRIL
Nieuwe tĳden vragen nieuwe kĳkoplossingen
We staan er eigenlĳk zelden bĳ stil, maar de leesbril en multifocale bril  
stammen uit het pre-computertĳdperk. Ze zĳn echter minder geschikt voor 
langdurig gebruik achter een beeldscherm. Daarvoor is de beeldschermbril.

Voor wie is de beeldschermbril?
De beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer  
dan 2 uur per dag achter de computer zitten. Een beeldschermbril geeft de ogen 
de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. 

Straks ook op uw neus?
Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelĳks een computer. Steeds 
meer mensen gebruiken hierbĳ een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. 
Ontdek nu zelf het comfort van een beeldschermbril, u kunt hem nu 30 dagen 
kosteloos testen!

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR EEN HELDER ADVIES EN EEN KOSTELOZE TEST
Huiskens Optiek & Horen   Heuvel 18 Sint-Oedenrode    0413-472720   www.huiskensoptiek.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

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
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Ondernemersvereniging BtB

Innovatie en techniek bij United Pipeline Products

“United Pipeline Products staat 
voor innovatie en techniek”, ver-
telde voorzitter Arent van Dijk. 
Afgelopen dinsdag kwamen bijna 
100 leden van ondernemersver-
eniging BtB bijeen voor het be-
drijfsbezoek aan United Pipeline 
Products, in Rooi en omstreken 
wellicht beter bekend als HUWA. 

Volgens de BtB-voorzitter zijn in-
novatie en techniek belangrijke 
zaken die ons op de been houden 
ten tijde van crisis. Er komt in deze 
regio zelfs een baangarantie voor 

mensen die voor techniek kiezen. 
Burgemeester Maas kon dit be-
amen. Ook samenwerking staat 
bij de gemeente hoog in het vaan-
del. Vanwege de gemeentelijke 
herindeling hoopt Maas op veel 
input vanuit de ondernemers zo-
dat de gemeente een sterke brug 
kan slaan in de regio.

Bij United Pipeline Products draait 
alles om roestvaststalen reparatie-
klemmen die op gas- en waterlei-
dingen worden bevestigd. Alles 
wordt op maat gemaakt. “Wij 
leven in de gelukkige positie dat 
we van de crisis geen last hebben. 
Ons risico is gespreid en niemand 
zegt: ‘laat maar lekken die riole-
ring’”, gaf directeur Twan van 
Heesch aan. Bijzonder trots was 
hij op het allernieuwste product. 
“De Uni-Coupling is de grootste 
koppeling in ons assortiment en is 

bestemd voor de scheepvaart en 
industrie. We zijn nog bezig met 
de laatste certificaten, maar bin-
nen een paar maanden is alles 
rond en dan kunnen we gaan uit-
leveren. Er zijn al veel klanten die 
interesse hebben.” 

Groepsgewijs werd iedereen door 
het bedrijf geleid. Diverse mede-
werkers toonden hoe de verschil-
lende onderdelen worden gefabri-
ceerd, vanaf het stansen van het 
eerste plaatje, tot aan het eindre-
sultaat. 

Uiteraard werd er weer uitgebreid 
gebruik gemaakt van de gelegen-
heid tot netwerken. De volgende 
bijeenkomst vindt plaats op 17 
december. Die keer staat er geen 
bedrijfsbezoek op de planning, 
maar de jaarlijkse kerstborrel.

Buitenschoolse opvang haalt met lipdub 275 euro op

De leerlingen van de buitenschool-
se opvang van de openbare basis-
school ‘De Springplank’ hebben 
een lipdub gemaakt. De opbrengst, 
van 275 euro die met de verkoop 
van de DVD is opgehaald,  komt 
ten goede van het Wereld Natuur 
Fonds. Nu vraagt u zich wellicht af 
wat een lipdub is? Eigenlijk is het 
niet meer dan een videoclip, met 
daarin een groep playbackende 
mensen. Niet meer en niet minder.

Vorige week dinsdagavond was de 
première van de lipdub. De school 
was om gebouwd tot een kleine 
bioscoop en zoals in het echt ont-
braken de hapjes, popcorn en na-
tuurlijk de (alcoholvrije) champag-

ne niet. De trotse hoofdrolspelers 
konden niet wachten om het resul-
taat aan hun (groot)ouders te laten 
zien.

Iets na zeven uur was het dan zo-
ver. Al meteen aan het begin van de 
film was het een gezellige boel. De 
presentatie van de hoofdrolspelers, 
waarvan sommigen niet te beroerd 
waren om ‘gekke bekken’ te trek-
ken werkte, vooral bij jong, maar 
ook bij oud, op de lachspieren. Ook 
de lipdub zelf op ‘Het is een nacht’ 
van Guus Meeuwis deed het goed 
bij het publiek.

Na afloop is iedereen, hoe kan het 
ook anders, enthousiast. De ou-

ders, de opa’s en oma’s, de bege-
leidsters hebben een daverend ap-
plaus voor de hoofdrolspelers. Een 
van hen, Merel, is maar wat trots. 
“We moesten achteruitlopen en 
steeds iemand aanwijzen. Het was 
niet moeilijk, maar we hebben ook 
veel geoefend”, zegt de inmiddels 
‘jonge filmster’.

Dit was de vierde keer dat buiten-
schoolse opvang van ‘De Spring-
plank’ geld inzamelde voor een goed 
doel. “De eerste drie keren ging het 
geld naar kindgebonden projecten, 
maar nu wilden de kinderen dat het 
geld naar de dieren ging”, zegt bso-
begeleidster Yvonne Vos, “en dat 
doen we dan ook”.

Nieuwe mediatoren op 
basisschool Dommelrode
Al enkele jaren leidt basisschool 
Dommelrode een aantal leerlin-
gen uit groep 7 op tot mediatoren. 
Tijdens deze training leren de kin-
deren hoe ze kleine conflicten tus-
sen leerlingen kunnen oplossen. 
Dertien leerlingen hebben don-
derdag 21 november hun diploma 
in ontvangst mogen nemen.

De training ‘hoe word ik een bemid-
delaar?’ is een onderdeel van het 
programma De Vreedzame School 
voor sociaal-emotionele vorming. 
Het programma moet leiden tot 
een democratische gemeenschap, 
waarin iedereen zich betrokken 
en verantwoordelijk voelt. Medi-
atie is hierbij een belangrijk onder-
deel. Gedurende vier bijeenkom-
sten hebben de kinderen geleerd 
hoe zij, door middel van een vast 
stappenplan, kunnen bemiddelen 
bij kleine conflicten tussen leerlin-
gen. Zij hebben de vaardigheden 
die een bemiddelaar nodig heeft, 

geleerd en hebben veel geoefend 
met het oplossen van conflicten. 
De mediatoren zullen vanaf heden 
starten met hun nieuwe taak op 
het schoolplein. Bij kleine conflicten 
tussen leerlingen worden mediato-
ren ingeschakeld. Wanneer er een 
conflict is op de speelplaats, vraagt 
de juf of meester aan de leerlingen 
of zij geholpen willen worden door 
een mediator om te bemiddelen in 
het conflict. Als beide leerlingen 
hiermee instemmen gaan zij met de 
mediator naar een rustige ruimte in 
de school. Hier gaan de mediatoren 
het conflict bespreken en samen 
tot een win-win-oplossing komen. 
Hierdoor leren de leerlingen dat 
door te praten problemen opgelost 
kunnen worden. Het team van ba-
sisschool Dommelrode is trots op 
de nieuwe mediatoren en zij heb-
ben tijdens het ontvangen van hun 
diploma een groot applaus ontvan-
gen van alle leerlingen en hun leer-
krachten. 

Sieradenfeestje bij Wereldwinkel

De Wereldwinkel in Sint-Oeden-
rode heeft veel moois te bieden. 
Dat is inmiddels duidelijk. Vrij-
dagavond werd er één product-
groep uitgelicht tijdens de jaar-
lijkse sieradenparty.

De medewerksters van de Wereld-
winkel hielpen de bezoekers maar 
wat graag aan een paar leuke oor-
bellen of een blinkend armbandje. 
Als cadeau voor iemand anders of 
voor eigen plezier.

Aigues – Mortes

Stad van het dode Water, door zee het land
op geduwd. Zover het oog reikt uitzicht
over zoutvelden die overgaan in lucht.

De muur, gestolde tijd, waarin de stemmen-
stroom van kruisridders is vastgelopen
en het God-wil-het wordt bewaard.

In de geschutstinnen versteend geschiedenis
van koningen, bisschoppen en soldaten.
Verstomd rumoer, uitgedoofd opgeslagen.

Een uit het verhaal gebrokkelde steen
blijft er voorlopig in de buurt, daarop
een weggeschuurd stuk huid.

Een lichte plek wild vlees die terugwijst
naar een woord, een naam, credo van liefde,
haat, van iets dat op een schutting hoort.

Blinde herinnering aan toen, wellicht een
boodschap voor vandaag. Iemand schreef
een antwoord op, stelde misschien een vraag.

     Kees Hermis

Uit: Tijdland, 2010
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Alle beetjes 
helpen
Het is zo’n waarheid waar de Hollandse wei-

landen mee vol staan (als een koe dus), maar 

het is makkelijker gezegd dan gedaan: je 

moet wel eens stilstaan om vooruit te komen. 

Stel, je bent naar huizen aan het kijken… 

Je bent dan niet de enige. De huizenmarkt 

lijkt aan te trekken en er zijn meer mensen 

bij wie het kriebelt. De huizenprijzen dalen 

nauwelijks nog, er worden weer meer huizen 

verkocht en het bezoek aan Funda neemt toe. 

Hoe leuk het ook is om van huis naar huis 

te surfen, het kan slim zijn om even stil te 

staan bij de mogelijkheden voor financiering. 

Want het blijft een lastige tijd en alle beetjes 

helpen.

Wist je dat je ouders je geld kunnen lenen 

om een huis te kopen? Zo’n lening moet 

voldoen aan een aantal wettelijke regels en 

voorwaarden. Denk hierbij onder meer aan 

voorwaarden voor het rentepercentage dat je 

met elkaar afspreekt, de verplichting om af 

te lossen en het informeren van de belasting-

dienst (dat moet!). Voldoe je aan alle regels 

en voorwaarden, dan kun je de rente aftrek-

ken van je belastbaar inkomen. Het best kun 

je hierover advies inwinnen bij een notaris of 

financieel planner. 

En wist je dat je ouders je ook een bedrag 

kunnen schenken? Dit geldt trouwens niet al-

leen voor je ouders, want sinds 1 oktober 2013 

mag iedereen tot € 100.000 schenken zonder 

schenkbelasting te betalen. De voorwaarde is 

wel dat je de schenking gebruikt voor de aan-

koop, het onderhoud of de verbouwing van 

je eigen huis of dat je dit geld benut om je 

eigenwoningschuld of restschuld af te lossen. 

Het bedrag van € 100.000 geldt voorlopig tot 

1 januari 2014.

Van je familie moet je het hebben. Misschien 

ook wel bij het kopen van een huis. Best goed 

om daar even bij stil te staan, want het zou je 

zomaar vooruit kunnen helpen.

P.S. In onze winkel vertellen we je graag meer over 
onze hypotheken. Een eerste gesprek is op onze 
kosten. En we zijn trots op de scherpe rente die we je 
nu kunnen bieden. Zo scherp dat we hem hier niet 
mogen noemen... Kijk snel op snsbank.nl!

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Show binnen één dag uitverkocht

Extra Kerstshow ‘Tis aalt wa’
Vorige week berichtten wij in deze 
krant dat de dames-cabaretgroep 
`Tis aalt wa` op 21 december een 
`serieuze` middag gaat verzorgen 
in De Vriendschap in Boskant, die 
helemaal in het teken staat van 
Kerst. Desgevraagd antwoordde 
Ria ‘ja, we zingen zeker óók Stille 
Nacht, maar er is ook plaats voor 
een vrolijker liedje, een paar lu-
dieke gedichten en sketches die 
zijdelings met Kerst- of de Kersttijd 
verbonden zijn.’ De optredens van 
de groep vallen blijkbaar goed in de 
smaak want binnen één dag waren 
alle 150 kaartjes al gereserveerd.

Nu zijn er nog ontzettend veel men-
sen die voor een kaartje bellen dus 
heeft de groep besloten er nog  een 
extra middag bij te doen en wel op 
zondagmiddag 15 december.  De 
show wordt uiteraard gepresen-
teerd in zalencentrum De Vriend-
schap, begint om half drie en duurt 
tot ongeveer half vijf. U moet de 
kaartjes wel reserveren en dat kan 
bij Ria Hulsen (0413-473674) De 
entree bedraagt 3 euro en daar is 
een consumptie bij inbegrepen, tot 
ziens en de groeten van T`is aalt 
wa!!

Sinterklaastip
Nieuw! Gourmetschotel-december 

met o.a. gemarineerde kipfi let, biefstuk, 
gemarineerde varkenshaas, gourmetsaté, 

gourmetburger en gourmetvinkje 
à € 6,95 per persoon (250-280 gram)

deze gourmetschotel kunt u aanvullen met:

Nieuw! gourmet-compleet* 
met o.a. sausjes, rauwkostsalade (huis- of koolcashewsalade), 

stokbrood (om zelf af te bakken) en kruidenboter 
à € 5,50 per persoon  (vanaf 4 personen)

*dient vooraf besteld te worden

Donderdag 5 december zijn wij 
tot 17.00 uur open!

Heuvel 26, 5492AD Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 24 63   •   www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Wollerich behoudt Michelin-ster
Het Rooise restaurant Wollerich 
heeft maandag in alle vroegte ge-
hoord dat het haar Michelin-ster 
behoudt. Het wordt het zeven-
tiende jaar dat Wollerich deze titel 
heeft. Eigenaar Gerard Wollerich 
is bijzonder verheugd en iedere 
keer trots. “Dit lukt me zeker niet 
alleen. Mede dankzij mijn vrouw 
Meriam en het team is het weer 
gelukt”, verklaarde de topkok.  

Naarmate de dag vorderde stroom-
den de reacties binnen bij Gerard 
Wollerich. Eerst van collega’s en 
later van vaste gasten, maar ook 
uit onverwachte hoek. “Al die re-
acties zijn me zeer dierbaar. Ik zie 
het als een groot compliment als 
de mensen de moeite nemen om 
een berichtje te sturen.” Ook al is 
het de zeventiende keer dat Wol-
lerich de ster mag tonen, het blijft 
spannend. Gerard: “Het ging er al 
dagen over op de groepswhatsapp 
van het personeel. Iedereen was 
dan ook ontzettend blij toen het 
goede nieuws binnenkwam.” In 
zijn vorige restaurant Lindehof 
had Gerard ook al drie jaar een 
Michelin-ster. Toen hij in Rooi be-
gon, werd hij binnen een half jaar 
bekroond. Het is algemeen be-
kend dat aan de top komen mak-

kelijker is dan er blijven. Dat is bij 
restaurant Wollerich niet anders. 
“We moeten er voor zorgen dat 
we constant blijven. Alle avonden 
moeten top zijn, we mogen niet 
verslappen”, stelt Gerard duidelijk.

Michelin begon reeds in 1900 met 
het uitgeven van gidsen om chauf-
feurs te wijzen op restaurants en 
hotels in Frankrijk. Rond 1926 intro-
duceerde men dan de gids met de 
eerste ster voor restaurants. Later in 
de jaren dertig werden de tweede en 
derde ster toegevoegd. Restaurants 
worden - behalve door de hoofdin-
specteur - meestal anoniem bezocht, 
wat wil zeggen dat de Michelin-in-
specteur zichzelf niet bekend maakt. 
Gerard: “Veel van hen ken ik onder-
tussen wel, daarom sturen ze vaak 
een inspecteur uit een ander land.”

Voedselbank Boxtel glansrijk geslaagd voor 
voedselveiligheidstest
De Vereniging Voedselbanken Ne-
derland en de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) kwamen 21 no-
vember de voedselbank in Boxtel 
keuren. Zij inspecteerden vooral 
of dat de instelling veilig voedsel 
aan alle cliënten te bieden heeft. 
Uiteindelijk slaagde de Voedsel-
bank glansrijk voor de voedselvei-
ligheidstest.

Aan de hand van wetgeving en 
bepalingen van de VWA werd ge-
toetst. Op tal van onderwerpen 
was de inspecteur erg kritisch en 
constateerde slechts enkele ver-
beterpuntjes. Deze worden op-
gesomd in en verbeterrapport en 
moeten binnen vier weken zijn 
opgelost.

Het resultaat van de inspectie 
wordt in een kleur weergegeven. 
Groen is goed, oranje gemiddeld 
en rood slecht. De Boxtelse voed-
selbank kreeg de kleur groen, want 
zij behaalde immers 86 van de 100 
punten. Naast dat, kregen ze ook 
nog complimenten voor de goede 
organisatie.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Mooi in de buurt
't Everse al duizenden jaren bewoond
Op 't Everse wonen al zeker twee-
duizend jaar mensen, maar waar-
schijnlijk nog langer. Op de Ever-
se Akkers zijn restanten van een 
Romeinse nederzetting gevonden 
en bij de oevers van de Dommel 
zijn er sporen uit een nog verder 
verleden ontdekt. Het kan niet 
anders dan dat die eerste bewo-
ners ondernemend waren. In die 
tijd waren er nog geen werkge-
vers zoals nu. Dat ondernemer-
schap is nu nog steeds terug te 
vinden op 't Everse.

Deze maand bezoekt Mooi in de 
Buurt 't Everse. Samen met Maar-
ten van Genugten, Rien van Ge-
nugten, Antoon van Kaathoven 
zijn we te gast bij Trudis Werners. 
Trudis woont nog 'maar' een jaar 
of twaalf op 't Everse maar voelt 
er zich helemaal thuis. Antoon 
woont al meer dan vijftig jaar op 't 
Everse, maar fietste als oudste van 
het gezin al vanaf zijn ouderlijk 
huis op Jekschot met een bood-
schappenlijstje door 't Everse naar 
Rooi. Rien en Maarten zijn beide 
op 't Everse geboren en willen 
er net als Trudis en Antoon voor 
geen goud weg.

Wie hier woont wil niet meer weg
Met twee Van Genugtens aan ta-
fel ontkom je niet aan de vraag 
of Rien en Maarten familie zijn. 
Het antwoord op die vraag is 'ja', 
maar wel ver weg, de twee zijn 
achterneven van elkaar. “Maar”, 
zo vertellen de twee, “op 't Everse 
wonen veel families. Eigenlijk wil 
iemand die hier woont, niet weg. 
Kinderen gaan in het huis van hun 
ouders wonen, en die wonen vaak 
weer in het huis van hun ouders. 
Zeker vroeger werd er gewoon 
een huis bijgebouwd en daar 
kwamen dan ook weer kinderen 
wonen”.

Ondernemende gemeenschap
't Everse is een ondernemende 
gemeenschap. Bijna iedereen 

heeft wel een bedrijf aan huis. En 
in tegenstelling tot wat je in het 
buitengebied zou verwachten zijn 
dat zeker niet allemaal boeren. 
Natuurlijk zijn er veel boerderijen, 
maar de hovenier, een interieur-
bouwer, een loonwerker en een 
transporteur ontbreken ook niet in 
het rijtje van ondernemingen met 
hun thuisbasis op 't Everse.  
Trudis heeft daar samen met An-
toon van Kaathoven wel een ver-
klaring voor. “Vroeger ging het 
bedrijf van vader op de oudste 
zoon over, maar de andere zonen 
moesten ook wat en die startten 
dan hun eigen bedrijf”.

Jachtrust wordt nog steeds ge-
mist
Met de komst van de A50 ver-
anderde er veel op 't Everse. Om 
te beginnen werden er tussen de 
Koevering en de Eerschotsestraat 
zo'n dertig huizen afgebroken. 
Die mensen hadden bijna allemaal 
een binding met 't Everse. Maar 
ook mensen die eerst aan de an-
dere kant van de Veghelseweg 
op honderd meter loopafstand 
woonden, wonen nu in een keer 
op meer dan een kilometer af-
stand. “Maar de grootste veran-
dering is toch wel het verdwijnen 
van café Jachtrust”, zegt Antoon. 
Maarten en Rien beamen dat vol-
mondig.

Jachtrust was het middelpunt, de 
huiskamer van 't Everse. Veel ver-
enigingen hadden er hun thuis-
basis of zijn er zelfs geboren. De 
twee carnavalsverenigingen 'De 
Plekkers en de Deurdouwers zijn 
bijvoorbeeld in Jachtrust opge-
richt. De namen van beide vereni-
gingen hebben ook min of meer 
hun oorsprong bij Jachtrust.  
Antoon van Kaathoven vertelt dat 
de leden van de kersverse vereni-
ging het in 1963 maar niet eens 
konden worden over de naam van 
hun club. Totdat Mien van Ha-
mond iedereen met de woorden, 

“Aléé plekkers, zie dè ge onder-
hánd us naor huis bent”. Daarmee 
waren de Plekkers geboren en nu 
vijftig jaar later bestaan ze nog 
steeds. Het moet vruchtbare grond 
zijn geweest daar op 't Everse.

Een kapel is een kapel
Ook Rien van Genugten was 'toe-
vallig' in het Jachtrust toen daar 
de Deurdouwers hun oprichtings-
vergadering hadden. Natuurlijk 
kan het niet anders dan dat ook 
daar een mooi verhaal bij hoort. 
“De Deurdouwers zijn eigenlijk 
een afsplitsing van de Plekkers en 
natuurlijk levert zo'n afscheiding 
altijd wel praat en gezonde riva-
liteit op. Onder de Deurdouwers 
zaten geen muzikanten. Voor 
de Plekkers meer dan voldoende 
reden om op te merken dat de 
Deurdouwers zonder kapel niet 
echt meededen. Maar ook de 
Deurdouwers waren niet voor een 

gat gevangen”, vertelt Rien. “Dan 
bouwen we er toch gewoon een 
was het antwoord van de Deur-
douwers en het duurde niet lang 
of er verrees op de Everse Akkers 
een kapel”.

Veel meer verkeer
Maar de A50 had nog meer im-
pact voor 't Everse dan alleen het 
verdwijnen van Jachtrust. “Er is 
maar één oversteek meer”, zegt 
Toon. “Er komt nu ongeveer vier 
keer meer verkeer door de Ever-
sestraat dan voor die tijd”.  
Maarten beaamt dat. “Vroeger 
tennisten we op straat, maar dat is 
iets dat nu echt niet meer gaat”. 

Ook Trudis Werners, die nog maar 
zo'n jaar of 12 op 't Everse woont, 
weet dat als moeder van twee 
kinderen maar al te goed. “Onze 
kinderen kunnen niet zoals wij 
vroeger op straat spelen. Maar”, 

zo zegt Trudis, “daar staat weer 
tegenover dat er rondom het huis 
enorm veel ruimte is om te spelen. 
Als er vriendjes hier komen spelen, 
zijn die elke keer weer verbaasd 
over de grote tuin”.

Warme ontvangst
Dat de buurt een warme en hech-
te gemeenschap is, mocht Trudis 
al meteen op de eerste dag dat ze 
op 't Everse woonde ervaren. Die 
dag waaide tijdens een storm een 
deel van de stal om van de boer-
derij. “Ik belde snel rond om hulp 
te vragen en binnen een half uur 
stonden er wel vijfendertig men-
sen op de stoep om te helpen. 
Ondanks de rampspoed van dat 
moment had ik me achteraf geen 
warmer welkom kunnen wen-
sen”. 

…...Als dat niets over 't Everse 
zegt?

v.l.n.r.: Rien van Genugten, Antoon van Kaathoven en Maarten van Genugten. Trudis Werners 
kijkt over de schouders mee in het fotoboek dat Antoon van Kaathoven meebracht.

Jachtrust was de huiskamer van 't Everse

Wie vroeger 't Everse zei, zei ei-
genlijk ook Jachtrust. Je kon er niet 
om heen als je naar 't Everse reed. 
Jachtrust was voor buitenstaanders 
de voordeur van 't Everse, maar voor 
't Everse zelf was het de huiskamer. 
Daar wisselde de buurt onder het 
genot van een pilsje of een borreltje 
het laatste nieuws uit.

De familie van Hamond baatte Jacht-
rust veertig jaar uit. In 1962 namen 
Jan en Mien van Hamond, het café 
met de kruidenierswinkel over van 
Toon Habraken, de vorige kastelein. 
Het kruidenierswinkeltje hebben Jan 
en Mien al vrij snel gesloten. Op die 
plaats kwam het biljart te staan. La-
ter nam zoon Toon met zijn vrouw 

Thea, Jachtrust over van zijn ouders.

Lief en leed
In 1982 bouwden Thea en Toon 
een zaal bij het café. Vanaf die 
tijd werden er steeds meer feesten 
gehouden. Talloze jonge paartjes 
vierden in Jachtrust dat ze elkaar 
eeuwige trouw hadden beloofd. 
Velen van hen kwamen vijfentwin-
tig jaar later terug om het zilveren 
huwelijk te vieren. Maar ook aan 
de andere kant van het leven, bij 
de koffietafel na een begrafenis, 
was Jachtrust de gelegenheid om 
óók zo'n dag waardig af te sluiten. 
Voor de bewoners van 't Everse 
was Jachtrust de plaats waar ze lief 
en leed met elkaar deelden.

Gemoedelijkheid
Maar Jachtrust was ook gewoon een 
café. Daar liep je binnen voor een 
borrel of een kop koffie na de mid-
dag. Voor je het wist was je ander-
half uur verder. Er was niemand die 
je vertelde dat je nog maar eens een 
consumptie moest nemen, omdat 
de schoorsteen van de kastelein ook 
moest roken. Het maakte niet uit, 
het ging er altijd gemoedelijk aan 
toe. Dat zeggen niet alleen Thea en 
Toon. Ook de inwoners van 't Everse 
zeggen dat na meer dan tien jaar 
nog steeds. En als je diep in hun hart 
kijkt, dan zie je nog steeds dat er een 
leeg plekje is, op de plaats waar zij 
elkaar tot 2002 ontmoetten.

De geschiedenis herhaalt zich
In 2002 viel het doek definitief 
voor Jachtrust. Het café aan de 
poort van 't Everse moest toen wij-
ken voor de vooruitgang. Het tracé 
voor de snelweg A50 van Eind-
hoven naar Nijmegen liep precies 
over de huiskamer van 't Everse. De 
planners van Rijkswaterstaat hielden 
geen rekening met de gevoelens van 
't Everse. Dit maal zou Jachtrust niet 
meer terugkomen zoals in 1957. 
Want, toen moest het eerste Jacht-
rust wijken voor een nieuwe weg, de 
provinciale weg van Rooi naar Veg-
hel. De geschiedenis herhaalt zich.

Everse
de kapel gewijd aan 

Sint-Martinus
staat op de plek waar de eerste 

mens
voor zover bekend, het Everse, 

heeft ontdekt 
aan de oever van de stromende 

Dommel

het is nu een rustpunt voor velen
óf voor een vroom prevelement

dan wel bekomen van het 
fietsen

óf een trektocht door de stille 
beemden

-ook raakt men hier nooit
aan het unieke uitzicht op Rooi
met onze knoptoren gewend

ik loop langs akkers en velden
naar waar zich “Jachtrust” 

bevond
een uitbating voor jong en oud

voor buurten, feesten en partijen
jarenlang  bestierd door  
de familie van Hamond, 

een café waar binnen voor haast 
ieder

zich de tweede huiskamer 
bevond

men moest er altijd langs 
lopen of rijden

met open en sluitingstijden
alleen op het Everse bekend

groot is de gehechtheid,
niemand wil deze plek verlaten
een gemeenschap  vol gedreven 

mensen,
ondernemend en veelzijdig als 

vanouds,
met veel jeugdig opbouwend 

elan.

veiligheid en sociale samenhang
houdt de gemeenschap, 

met haar actieve
buurtvereniging, zelf in de gaten

het Everse,
is met zijn landschap

voor mij een juweel in Rooi
laten we de natuur daar

heel lang zo laten



Woensdag 27 november 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 9

1

T

Wilbert
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL Tom van Abeelen 

bezorger van de 
maand

Tom van Abeelen uit Liempde is ber-
zorger van de maand geworden. Al 
meer dan een jaar bezorgt hij iedere 
week trouw DeMooiRooiKrant. Hij 
vindt het leuk om te doen en het 
deert hem niet dat het wat kouder 
wordt nu. "Dat hoort er bij", zegt 
hij nuchter. Van DeMooiRooiKrant 
kreeg hij een Rooi2000 bon om wat 
leuks te kunnen kopen.

Addyke 50

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

SINT EN 2 PIETEN 
OP BEZOEK? 

Laat ze bij uw Sinterklaasviering 
langs komen om de kinderen 

hun cadeautjes te geven, samen 
liedjes zingen en op de foto met 

de Heilige Sint.
Voor meer info bel 

06-23000284
Zwartepiet01@hotmail.com

Serious Rooi DJ’s stellen zich voor

“Ik ben Teun Rovers. De jongen 
rechts op de foto. Ik ben 23 jaar 
oud en woon in Sint-Oedenrode. 
Ik werk fulltime bij De Wit in 
Schijndel en in het weekend ben 
ik een van de huis-dj’s van café ‘t 
Pumpke. Samen met Jop, Rene en 
Patrick ben ik tijdens het borrelen 
op het idee gekomen een Roois 
glazen huis te organiseren. 

Nu we een aantal maanden verder 
zijn, valt alles op zijn plek en wordt 
onze energie die we erin heb-
ben gestoken, beloond met alleen 
maar positieve reacties van zowel 
bekende als onbekende Rooie-
naren. We willen uiteindelijk een 
evenement neerzetten waar ieder-
een aan kan deelnemen. Naast het 
presenteren van de radioshow, or-
ganiseren we een pubquiz en zijn 
er iedere dag verschillende andere 
activiteiten om geld in te zamelen. 
Ik hoop dat wij met de hulp van 
iedereen een super bedrag kunnen 
doneren aan 3fm Serious Request. 

12 t/m 15 december is het evene-
ment live te volgen via www.cafe-
pumpke.nl. Heb je nog tips/idee-
en, want alle hulp is welkom, dan 
kan je contact opnemen met ons 
via seriousrooi@hotmail.com. Wil 
je op de hoogte gehouden worden 
van al onze acties en activiteiten: 
volg ons op twitter @seriousrooi of 
like ons op www.facebook.com/
seriousrooi

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer informatie. In een 
vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de 
mogelijkheden voor uw bedrijf.

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Fedde
20-11-2013

Trotse ouders: 
Marcel en Wieteke van de Burgt

Kleinzoon van:
Jos en Ria van de Burgt
Willy en Henny Foolen

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

BEDANKT 
voor sponsoring bij 

de intocht van 
Sinterklaas 

namens Stichting 
Sinterklaas Intocht 

Rooi 

www.facebook.com/demooirooikrant
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Met extra bagage de wijde wereld in

‘Hoogbegaafdheid is een combina-
tie van een uitzonderlijke intelli-
gentie, creativiteit en doorzettings-
vermogen. Hoogbegaafden zijn op 
het cognitieve vlak sterk, maar ook 
andere zaken spelen een belangrijke 
rol. De term wordt gebruikt om aan 
te geven dat ze opvallende vermo-
gens of vaardigheden hebben, zo-
wel voor kinderen als voor volwas-
senen.’

Dit is de pure definitie van hoogbe-
gaafdheid. Toch wil intern begelei-
der van basisschool Eerschot, Jeroen 
van der Cruijsen, het zo niet noe-
men. “Hier noemen we het ‘kinde-
ren die werken met ‘mind’, legt hij 
uit. “We willen de kinderen niet een 
vaste stempel geven. Dat geldt zo-
wel voor de kinderen die wat beter 
kunnen leren als voor de leerlingen 
die wat minder goed kunnen leren.” 
Feit is wel dat er ook op basisschool 
Eerschot enkele ‘hoogbegaafde’ kin-
deren rondlopen. Hoe worden zij 
gesignaleerd en wat is daarna het 
protocol? Worden de kinderen ex-
tra begeleid? Juist om deze zaken 
goed te laten verlopen heeft Van der 
Cruijsen de taak hoogbegaafdheids-
coördinator.

Basisschool Eerschot heeft twee in-
terne begeleiders. Ze ondersteunen 
kinderen met speciale leerbehoeften 
en adviseren leraren op het gebied 
van leermiddelen, het verstrekken 
van toetsen en het signaleren van 
begaafde of hoogbegaafde kinde-
ren. “In Europa staan de Neder-
landse scholen heel hoog aange-
schreven op het gebied van werken 
met kinderen die wat minder goed 
kunnen leren. In het goed begelei-

den van hoogbegaafde kinderen 
blijven we wat achter, maar we zijn 
aan een inhaalslag bezig”, verzekert 
Van der Cruijsen. “Het verschil met 
nu en pakweg twintig jaar geleden 
is dat we sneller kunnen signaleren. 
Als we een vermoeden hebben, dan 
gaan we die kinderen bekijken en 
op bepaalde punten toetsen. Als er 
inderdaad een voorsprong is op de 
klasgenoten, dan gaan we kijken hoe 
groot die is. Door andere opdrachten 
te laten doen, kunnen we ze extra 
uitdagen. We moeten wel zorgen 
dat we er snel bij zijn, want hoogbe-
gaafde kinderen hebben nogal eens 
de neiging om zich aan te passen aan 
de gemiddelde norm, dus dan pik je 
ze er niet zo snel meer uit.”

OP BASSISCHOOL 
EERSCHOT ZITTEN ZO’N 

TWINTIG 
BEGAAFDE OF 

HOOGBEGAAFDE LEER-
LINGEN DIE EXTRA BE-

GELEIDT WORDEN.
Manuel van Oorschodt zit op dit 
moment in groep zeven. Samen 
met bijna twintig andere leerlingen 
zit hij in de categorie die werkt met 
‘mind’. Zo heet ook het project waar 
deze kinderen extra opdrachten uit 
krijgen. Manuel vindt de extra op-
drachten fijn. “Het zijn voornamelijk 
doe-opdrachten”, vertelt hij. “Dan 
krijg ik bijvoorbeeld een opdrach-
tenboek over een bepaald thema. 
Laatst moest ik een verhaal schrijven 
over een mummie. Ook doen we 

wel eens spelletjes. Ik krijg gewoon 
les met de rest, maar soms krijg ik 
andere opdrachten.” Zijn begelei-
der vult hem aan. “Tegenwoordig 
valt het minder op als iemand uit de 
klas wordt gehaald voor een andere 
opdracht. De kinderen zijn gewend 
dat klasgenootjes wel eens uit de 
les gaan. Omdat er veel zelfstandig 
wordt gewerkt, zien kinderen ook 
niet altijd van elkaar welke opdracht 
ze maken. Zo krijg je geen opval-
lende verschillen. Dat is goed.” 

Landelijk gezien is zo’n 2,3 procent 
van de kinderen hoogbegaafd. 13 
Procent is begaafd. Die gemiddeldes 
worden op de basisschool in Eer-
schot ook ongeveer gehaald. Van 
der Cruijsen: “De begeleiding van 
hen is ontzettend belangrijk. Vooral 
met het oog op de toekomst. Als je 
deze kinderen niet zou helpen dan 
kan het wel eens mis gaan op de 
middelbare school. Stel dat ze daar 
ineens een onderzoeksopdracht 
moeten doen en ze hebben op de 
basisschool nooit dingen uit hoeven 
te zoeken omdat alles van een leien 
dakje ging. Dan is de kans groot dat 
het fout gaat.”

Als een kind vroeger erg lastig werd 
in de klas, dan dacht de leraar zelden 
dat het wel eens aan verveling zou 
kunnen liggen. Tegenwoordig gaat 
de leerkracht in samenwerking met 
de intern begeleider op zoek naar de 
oorzaak. Dat is niet alleen beter voor 
de hele klas, maar uiteraard ook 
voor het kind. “De diagnoses en be-
geleiding worden steeds beter, dus 
de kinderen gaan met meer bagage 
van de basisschool af”, besluit Van 
der Cruijsen.

Jeroen van der Cruijsen en Manuel van 
Oorschodt werken samen aan een opdracht.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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en persoonlijk advies voor uw reisverzekering
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alles op z’n pootjes
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Getalenteerde leerlingen
De afgelopen 
decennia is er 
veel aandacht 
geweest voor 
kinderen die 

minder goed presteren op be-
paalde leergebieden, bijvoor-
beeld leerlingen met dyslectie of 
leerlingen met een “rugzakje”. 
De laatste jaren zijn er voor deze 
kinderen steeds meer hulpmidde-
len en begeleidingsmogelijkhe-
den voorhanden, en worden deze 
ook steeds vaker ingezet.

Maar wat als je nu meer dan ge-
middeld begaafd bent? Kinde-
ren met kenmerken van hoog-
begaafdheid zijn lastiger om te 
signaleren, waardoor zij op ba-
sisscholen niet altijd op de juiste 
manier begeleid worden. Veel 
hoogbegaafde kinderen presteren 
onder hun kunnen. Deze kinderen 
hebben echter ook behoefte aan 
begeleiding om te voorkomen dat 
ze vastlopen op het voortgezet 
onderwijs of in hun latere leven. 

Om ook cognitief getalenteerde 
kinderen zo goed mogelijk onder-
wijs te kunnen bieden nemen de 
scholen van SKOSO deel aan het 
hoogbegaafdheidsproject MIND. 
Dit project geeft een impuls aan 
scholen om werk te maken van 
het onderwijs aan cognitief geta-
lenteerde kinderen; Wat heeft een 
kind nodig om tot leren te komen? 
Wat heeft een leerkracht nodig en 

wat hebben ouders nodig? Deze 
vragen worden vaak gesteld in 
het onderwijs en houden de be-
trokkenen continu bezig.  Bin-
nen de scholen van SKOSO zijn 
diverse stappen gezet voor leer-
krachten en kinderen, om zo het 
onderwijs voor hoogbegaafde en/
of cognitief getalenteerde kinde-
ren te verbeteren.
Elk team heeft inmiddels scho-
ling gevolgd om meer kennis te 
krijgen over hoogbegaafde kin-
deren. Deze kennis is van belang 
voor het signaleren en begelei-
den van hoogbegaafde kinderen. 
Daarnaast vindt er jaarlijks een 
geplande signalering plaats met 
behulp van gedegen signalerings-
instrumenten. 
Als duidelijk is dat een kind hoog-
begaafd is, wordt in overleg met 
de ouders bepaald welke begelei-
ding ingezet gaat worden. Veelal 
worden aan deze kinderen verrij-
kings- en verbredingsopdrachten 
aangeboden en kunnen bepaalde 
‘gewone’ opdrachten vervallen.
Belangrijk hierbij is dat het kind 
goede instructie en feedback 
krijgt op zijn of haar werk.
Ook worden plusgroepbijeen-
komsten georganiseerd, waarbij 
getalenteerde kinderen uit diverse 
groepen samenwerken. 
In sommige gevallen wordt ervoor 
gekozen een kind een schooljaar 
versneld te laten doorlopen. Ui-
teraard wordt deze keuze altijd 
weloverwogen genomen.

O n a f h a n k e l i j k  f i n a n c i e e l  a d v i s e u r
(0413) - 28 98 53

www.ericvanerphypotheekadvies.nl

Hypotheekadvies
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Heeft u ook zin om uw huis een make-over te geven maar 

weet u niet hoe ? Bent u toe aan nieuwe kleuren of meer 

sfeer? Wij geven u graag een persoonlijk woonadvies.

Om van uw huis een fi jn thuis te maken. Ga samen met 

ons aan de slag en geef uw interieur een boost! 
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ACTIEWEKEN VERLENGD TOT 
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 aan voor een afspraak! 
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 plattegrond van uw woonruimte mee.
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 nieuwe woonwensen.
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 interieuradvies door middel van een uitgewerkte platte-
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 en diverse materialen.
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Oud-medewerkers organiseren weerzien 

Denken, dansen en leuteren in De Werf

Sinds 1974 is OJC De Werf een be-
grip in Sint-Oedenrode. Heel wat 
generaties jongeren in Rooi hebben 
sinds die tijd een bezoekje gebracht 
aan De Werf aan de Heuvel – en 
daarvoor op de oude gemeente-
werf achter de Rabobank. 

Honderden jongeren hebben ge-
heel vrijwillig De Werf de bezoe-
kers van hun muziekje en drankje 
voorzien. Inmiddels zijn bij veel 
van die oud-medewerkers en be-
zoekers  de ledematen wat stram-
mer geworden en de grijze haren 
verdwenen en is het tijd voor een 
weerzien.  Op zaterdag 30 novem-
ber zet De Werf haar deuren open 
voor (oud)-medewerkers, (oud)-
bezoekers en alle anderen die zin 
hebben in een avondje quizzen 
en of dansen. Een clubje oud-
Werfgangers heeft een avond vol 
denken, dansen en leuteren  in de 
steigers gezet.

Om 19.00 uur start een heuse 
pubquiz. Teams van maximaal vijf 
personen kunnen in tien rondes 
hun kennis testen over cultuur, ge-
schiedenis, sport, muziek en alles 

wat een mens nog meer behoort 
te weten.  Vanaf 21.30 uur is het 
de beurt aan DJ Phonc die met een 
mix van rock, old skool hiphop, 
new wave en rave voor de nodige 
muzikale energie zal zorgen en de 
speakers zal laten vibreren.
De pubquiz-vragen zijn bijna be-
dacht (hoe zit het met de ge-
slachtsorganen van slakken?), het 
barteam staat in de startblokken, 
de drankvoorraad is op peil en een 
oud-medewerker legt de laatste 
hand aan de decoratie. Kortom, 
alle ingrediënten zijn aanwezig 
voor een avondje ouderwets dan-
sen, denken en herinneringen op-
halen. Zorg dus dat je erbij bent de 
30e. Graag tot dan.

Opgeven voor de pubquiz (per 
team) kan via 
werfclassics@gmail.com. Kijk ook 
eens op de Facebook-pagina Werf 
Classics.

Senz Haircare wordt kapsalon Stylish

Op dit moment zijn de deuren 
van Senz Haircare aan de Heuvel 
te Sint-Oedenrode nog even ge-
sloten, maar vanaf 1 december is 
de zaak weer volop in bedrijf. De 
laatste maand van het jaar onder 
de oude vertrouwde naam, maar 
vanaf 1 januari gaat de kapsalon 
verder als Stylish kappers. Met 

dezelfde vertrouwde gezichten 
van kapsters Kim, Laura en Ilse. 
Echter wel met een nieuwe eige-
naresse: Eva Wouters.

Eva heeft een enorme staat van 
dienst in het kappersvak. Velen 
kennen haar uit de tijd dat ze voor 
de diverse kapsalons van Koppig 

in de regio werkte of zijn haar te-
gen gekomen in de zaak van Rob 
Peetoom te ‘s-Hertogenbosch. In 
deze exclusieve salon werkte ze 
de afgelopen 8 jaar zij aan zij met 
o.a. Nederlands’ meest bekende 
stylist Mari van de Ven. “Er is ei-
genlijk geen stap hogerop als je 
daar werkt. Behalve dan een eigen 
zaak. Dat was dan ook mijn ambi-
tie en dus ben ik er vol voor gegaan 
toen dit op mijn pad kwam.” Eva is 
duidelijk. Ze is er op gebrand om 
van Stylish een succesvolle kapsa-
lon te maken. Dat doet ze met het-
zelfde team als wat eerst voor Senz 
werkte. Eva: “De meiden kunnen 
allemaal goed knippen, maar het 
kan altijd beter! Daarom zijn er 
enkele bijscholingsrondes gepland. 
Daar zijn we volop mee bezig. Ik 
wil namelijk streven naar een zo 
hoog mogelijke kwaliteit.”

Omdat Eva de vaste klanten van 
Senz in de feestmaand niet in de kou 
wil laten staan, heeft ze besloten om 
de zaak in de maand december nog 
onder de oude naam te openen. “Zo 
kan iedereen mooi gemaakt worden 
voor de feestdagen. Eind december 
krijgt de salon een opfrisbeurt en 
vanaf januari openen we onder de 
nieuwe naam Stylish kappers.” 

v.l.n.r.: Kim, Laura, Ilse
Op de achtergrond staat Eva

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
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Mooi op  leeftijd

KBO naar Kasteel Heeswijk

De cultuurclub van de KBO bezocht 
afgelopen woensdag 20 november 
in kasteel Heeswijk de expositie 
‘Willink en Copijn’ en maakte ook 
een rondleiding in het Kasteel.

Om 13.45 uur begon de rondleiding 
in het kasteel, dat eigendom is ge-
weest van de adellijke familie Bogae-

rde van Terbrugge, die goede con-
tacten onderhield met de ‘Oranjes’ 
die daar ook regelmatig op bezoek 
kwamen. Het was een indrukwek-
kende rondleiding en ze zijn nu nog 
volop bezig met restauraties. In een 
aparte zaal van het kasteel hingen 
de indrukwekkende schilderijen van 
Carel Willink. In de schilderijen van 

Willink zagen ze landschappen met 
tuinbeelden, die hij op een mysteri-
euze en onwerkelijke sfeer schilder-
de.
Buiten, in de ‘Oud-hollandsche’ tuin 
van Copijn, die hij in opdracht te-
kende voor baron Van den Bogaerde, 
stonden klassieke beelden die verwe-
zen naar een verloren verleden.

SeniorenRAADgevingen 22      

1.In Rooi: De Seniorenraad acti-
veert en ondersteunt
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S 
‘en in haar “vaandel” staan: Sig-
nalering, Stimulering, Samenwer-
king en Steunverlening. Dit zijn 
de basiselementen van haar werk 
voor het bevorderen van het wel-
zijn van senioren. Daarom zal de 
SRO tweemaal per maand met de 
rubriek SeniorenRAADgevingen 
verschijnen in de weekbladen 
De Seniorenraad is geen koepel-
organisatie van ouderen-instellin-
gen. De Seniorenraad is een on-

afhankelijk orgaan dat tekorten 
voor senioren opspoort en nagaat 
waaraan de senioren behoefte 
hebben.
Vervolgens tracht zij samen met 
andere organisaties en instellingen 
de knelpunten op te lossen. 
Enkele voorbeelden- 
-  het oprichten van VVN voor de 

veiligheid van ouderen
-  de SeniorenRAADgevingen voor 

informatievoorziening
-  de Nationale Ouderendag (wen-

sendag) om eenzaamheid en 
isolement het hoofd te bieden.

De Seniorenraad heeft voor de 
nabije toekomst nog meer op 
haar programma staan, zoals: 
budgetering/armoedebestrijding, 
tegengaan van huiselijk geweld/
oudermishandeling, woningaan-
passingen om langer thuis te kun-
nen blijven wonen.

Gelukkig staat zij er niet alleen 
voor. Vele organisaties, zowel bin-
nen als buiten Rooi, zijn bereid om 
te helpen.
Iedereen kan zich nader informe-
ren via de website: 
www seniorenraad Rooi.nl  of 
men kan ook gratis een abonne-
ment nemen op de Nieuwsbrief. 
Geef uw e-mailadres door aan 
onze secretaris of stuur een mail-
tje naar info@seniorenraadrooi.nl.

2.Uit de regio: Pantein extra
Pantein Extra is een service or-
ganisatie. Zij biedt extra zorg via 
de thuiszorgwinkel, kortingen op 
zorgverzekeringen CZ en VGZ, 
extra service aan huis en tuinhulp.
Om van deze diensten gebruik te 
kunnen maken moet men lid wor-
den. De kosten bedragen  
€ 20,95 per jaar. Dit bedrag is snel 

terugverdiend door de vele kortin-
gen. Zie www.panteinextra.nl tel 
0900-8803 (lokaal tarief) of stuur 
een email naar extra@pantein.nl
  
3. Tip van de week: Gratis maga-
zine over mantelzorg.
Het gratis magazine over mantel-
zorg is te bestellen bij Mezzo. Zie 
www.mezzp.nl/ gratis magazine.

4.Activiteit:  Vilans  voor zelfred-
zaamheid.
Zelfredzaamheid is het vermogen 
om zichzelf te redden, met zo min 
mogelijk ondersteuning en zorg. 
De tijd van ’ de verzorgingsstaat’ 
is voorbij. Vilans biedt veel moge-
lijkheden om de zelfredzaamheid 
te verhogen. Zie www.vilance.nl , 
info”vilance.nl  tel 030-7892300
 

5. Agenda: Bijeenkomst voor rug-
klachten  11 december.
In het ziekenhuis Maxima Medisch 
Centrum te Eindhoven wordt op 
11 december van 10 tot 12 uur een 
bijeenkomst georganiseerd voor 
mensen met rugklachten. De orga-
nisatie is in handen van de Neder-
landse Vereniging van rugklachten 
`De Wervelkolom`. Meer info 
www.mmc.nl, tel 040-8889472

Hebt u onderwerpen, ideeën, 
suggesties 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.

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

Professionele zorg aan huis

 
 
 
 
 
 

KOOPZONDAG 1 DECEMBER 
Wist u dat:    
- Wij ook leuke schoenkadootjes hebben. 
- We sinds kort ook Clarins verkopen. 
- U daar nu 10% korting op ontvangt! 
- U ook 10% korting op Sans Soucis en Collistar. 
- Het luxe geuren assortiment uitgebreid is. 
- Daar regelmatig acties in zijn. 
- We een reformhoek hebben met uitgebreide keuze. 
- Daar ook gezonde snacks bij zitten. 
- Dat we voortaan elke dag vanaf 9:00 uur open zijn, dus 

ook op maandag! 
 

Kadootje voor Kerst of Sint 
We hopen dat u bij ons iets vindt. 

  

         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



Woensdag 27 november 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 13

DE GEHELE MAAND 
DECEMBER 

ALLE PRODUKTEN 
TEGEN INKOOPTEGEN INKOOPTEGEN INKOOP

Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 
0413 471431 - www.bij-jet.com

verf behang
& woondecoratie

Vraag niet hoe het kan, maar profi teer ervan!!

Uw verfspeciaalzaak
OPHEFFINGSUITVERKOOP

(ALLEEN OP BESTAANDE ARTIKELEN UIT DE WINKEL)

openingstijden
di-do 09.00-18.00u | vrij 09.00-20.00u | za 09.00-17.00u

Helen Derksen, massagetherapie, ook voor kinderen

“Wat ik het allerfijnste vind, is 
als je mijn hoofd masseert! Want 
dan wordt het minder druk in mijn 
hoofd.”

Dit is een van de reacties die een 
kind van 6 jaar me gaf.  Soms heb-
ben kinderen het zo druk in hun 
hoofd, zijn snel afgeleid, of juist heel 
onzeker, dat massagetherapie ze kan 
helpen om beter in hun vel te komen 
zitten. En dat betekent ook dat het 
kind voelt hoe fijn het is om rustig te 
zijn. Kinderen zijn over het algemeen 
dicht bij hun gevoel. In deze tijd wor-
den kinderen vaak ‘nieuwe tijdskin-
deren’ genoemd. Dat betekent o.a. 

dat dit hoog sensitieve kinderen zijn. 

Gemakkelijk prikkels van buitenaf 
opnemen en het daar heel druk mee 
hebben. Dit is ook een tijd met veel 
computeren, tv kijken, whatsapp. 
De problematiek ADHD, autisme, 
dyslexie en allerlei aanverwante pro-
blemen hoor je vaak. Kinderen met 
een rugzakje. Regelmatig komen er 
kinderen met een rugzakje bij me. 
Door aangeraakt te worden, te voe-
len hoe het is om weer rust en ver-
trouwen te voelen in hun lijf, werkt 
dit ook door in het dagelijks leven, 
thuis en op school. Het is vaak een 
lange en intensieve weg om een kind 
met een problematiek te begeleiden. 
De ouders worden in de sessies ook 
betrokken. Hoe ga je om met je kind 
die zo snel afgeleid wordt? Hoe leer 
je om je kind te focussen, conse-
quent te zijn, duidelijk grenzen aan 
te geven? Als een baby’tje onrustig 

is, veel prikkels opneemt, baken je 
het in. Veel baby’s slapen dan veel 
rustiger. Dit is ook zo met wat ou-
dere kinderen, baken bij wijze van 
spreken hun gedrag in, leg duidelijk 
en rustig uit wat jouw grenzen zijn, 
laat het voelen door b.v. op schoot te 
nemen. Massage kan helpen om de 
grenzen ook te laten voelen. Ik doe 
dat al vanaf de babytijd, ik masseer 
b.v. baby’s die een slechte start heb-
ben zoals couveusekinderen, onrus-
tige of angstige baby’s , huilbaby’s. 
Maar ook aanstaande moeders, die 
b.v. bang zijn voor de bevalling be-
geleid ik om vertrouwen te krijgen in 
hun lijf en samen met het kindje in 
hun buik de bevalling goed te kun-
nen laten verlopen. 
Helen Derksen is Integraal Mas-
sagetherapeute in Sint Oedenrode 
en in den Bosch. Kijk op www.he-
lenderksen.nl of bel 073 6144661 / 
0653897977

	  

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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Primera is gekozen als beste 
winkelketen in de categorie 

Tijdschriften & Tabak en Cadeau

Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, 
geldig van 25 november t/m 8 december 2013
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

In- en verkoop tweedehands gitaren
Mocht je thuis nog een redelijke 
gitaar hebben staan waar je niets 
meer mee doet, dan kun je die 
eventueel verkopen aan Nico van 
de Wetering. Deze knapt ze op en 
verkoopt die door aan beginners 
die op zoek zijn naar een tweede-
hands gitaar voor beginners.

Het moeten wel Spaanse of klas-

sieke gitaren zijn, dat zijn gita-
ren met nylon snaren. Bel gerust: 
06510 51752. Nico kan je tevens 
info geven over gitaarlessen voor 
beginners, vooral gespecialiseerd 
in 50-plussers en mensen uit het 
onderwijs. Gitaarles voor kinderen 
is ook een beperkte mogelijkheid. 
Mailen kan ook:  
nicovandewetering@kpnmail.nl

Goede respons op actie voor instrumenten- 
en uniformenfonds Brabantband
Al enkele weken zijn de leden van de 
Brabantband in touw met het ver-
spreiden, maar vooral met het op-
halen van antwoordbrieven voor het 
Instrumenten- en Uniformenfonds. 
Bij veel adressen zijn de brieven op-
gehaald maar nog niet overal zijn de 
bewoners thuis getroffen, zelfs niet 
na meerdere pogingen. 

Omdat de vereniging afhankelijk is 
van het aantal leden dat bij u kan en 
mag aanbellen, kan het voor sommige 
wijken wat uitlopen. Diverse mensen 
hebben de  moeite genomen om de 
antwoordbrief naar het postbusnum-
mer te sturen waarvoor welgemeen-
de dank. Toch zullen de leden blijven 
proberen om de ontbrekende ant-

woordbrieven op te halen. Wij hopen 
dat u daar op wilt wachten. Mocht u 
de brief kwijt zijn, dan heeft het Bra-
bantbandlid een blanco exemplaar 
bij. U helpt daarmee de vereniging 
en als dank krijgt u desgewenst in het 
voorjaar van 2014 naar verhouding 
van uw bijdrage één of meerder zak-
ken potgrond thuisbezorgd. Mocht 
het toch niet gelukt zijn om voor eind 
november bij u het antwoordformu-
lier op te halen, mag u het ook in bus 
stoppen bij een van onze bestuursle-
den: Kamille 4, Tolhuisweg 8a, Ma-
riannestraat 27 of Hogevonderstraat 
4a. Voor de te nemen moeite is de 
Brabantband u zeer erkentelijk. 
Intussen gaan de overige activiteiten 
van de vereniging gewoon door. Zon-

dag 17 november heeft de band sa-
men met de leden van Jong Brabant-
band haar muzikale medewerking 
verleend aan de Sinterklaasintocht. 
Zondag 8 december is de band ook 
weer present tijdens de Kerstmarkt 
om ook daar haar muzikale medewer-
king te verlenen. De vereniging is nog 
steeds op zoek naar uitbreiding van 
haar ledenbestand. Voor geoefende 
en ongeoefende muzikanten, jong en 
oud, is er plaats. Ze zoekt slagwer-
kers, blazers voor trompet, saxofoon, 
althoorn, bariton en sousafoon. Er 
zijn diverse opleidingsmogelijkheden 
in en buiten de vereniging. Kom eens  
langs op maandagavond tijdens de 
repetitieavond in Mariëndael.

advertorial

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Berouw en d’n brandweer komme aalt te laot.
Men heeft altijd spijt als het te laat is.
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Groep 8 Nijnselse basisschool krijgt
kijkje in de keuken van Nijnselse bedrijven

En dit is
een vrij standaard 

keukentje, met o.a. een
waterkoker, koffiezet-

apparaat en een
wasbak

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Corine Steenbakkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Fransien Bok

Mariannestraat 2
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Horizon

de glazen waardoor ik zie
spiegelen mijn ziel
in de avond soms aangeslagen
door het stof van de dag
er wordt soms veel aangedragen
waarvoor ik in gedachten kniel

ik ben dan klein
de ander vaak sterk of groot
kwetsbaar ben ik dan,
neen,
niet geheel uit het lood

ook zijn er dagen
dat ik zonder vragen
aan zoete druiven proef
talrijk in getal, zoals men dat duidt
nog in bloei en aan hemelse ranken
warmte dampt dan uit mijn huid
onzichtbaar voor de ander,
soms trilt het zelfs uit mijn flanken

veel wat er is, echter
ontkomt aan mijn ogen
of doven zelfs mijn oren
te groot zijn soms de regenbogen
te ver, die ik wil bekoren

de glazen waardoor ik zie
spiegelen het beeld
die ik ben, 
en ja,
rijkelijk gevuld
met iemand die zichzelf duldt

 

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.

Hoe gaat de bestuurder van een strooiwagen 
‘s morgens naar zijn werk? 

Kadotip! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en geen idee 

wat je voor cadeau moet kopen? 

Dan is hier een tip: 

Geef het unieke boek 55 jaar Papgat cadeau. 

In dit boek, dat een aanvulling is op 44 jaar Papgat, 

worden de laatste elf jaar van de Carnaval in Papgat 

uitgelicht. 

Een bijzonder cadeau om te geven én te krijgen. 

 
Verkrijgbaar bij de Forum en ‘t Paperas voor €17,50 
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Kadotip!
De feestdagen staan weer 
voor de deur en geen idee 
wat je voor cadeau moet 
kopen?

DAN IS HIER EEN TIP:
Geef het unieke boek 55 
jaar Papgat cadeau.
In dit boek, dat een aan-
vulling is op 44 jaar Pap-
gat, worden de laatste elf 
jaar van de Carnaval in 
Papgat uitgelicht.
Een bijzonder cadeau om 
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Kadotip!
De feestdagen staan weer 
voor de deur en geen idee 
wat je voor cadeau moet 
kopen?

DAN IS HIER EEN TIP:
Geef het unieke boek 55 
jaar Papgat cadeau.
In dit boek, dat een aan-
vulling is op 44 jaar Pap-
gat, worden de laatste elf 
jaar van de Carnaval in 
Papgat uitgelicht.
Een bijzonder cadeau om 
te geven én te krijgen.

Verkrijgbaar bij de Forum 
en ‘t Paperas voor en ‘t Paperas voor 

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:  
ZORGOKEE

TINY VERHOEVEN
HAAKAKKER 60 EERDE
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,  

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

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE
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Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
sinterklaas, schoen, pakjesavond, liedjes, kleding, 

lekkernijen, pepernoot, marsepein, klomp, schoorsteen, 
donker, strooigoed, hulppiet, cadeau, chocoladeletter, 

inpakmachine, pakjes, stoomboot, 
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Warm welkom voor Sint en Piet in Nijnsel

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten 
voelden zich vorige week al zeer 
welkom in het centrum van Sint-
Oedenrode. Afgelopen zondag 
kregen ze een warm onthaal in 
Nijnsel.

Na een korte rondrit door de stra-
ten van het kerkdorp legde het ge-
zelschap daarna aan bij zalencen-
trum de Beckart. Sinterklaas werd 
er verrast door een muzikaal pro-
gramma van Harmonie Nijnsel. De 
Pieten op hun beurt vermaakten 
de kinderen opperbest en natuur-
lijk bleven de handjes niet leeg. De 
pepernoten en schuimpjes vlogen 
in het rond, alvorens ze in de buik-
jes van de Nijnselse jeugd terecht-
kwamen. Natuurlijk snoepten de 
ouders stiekem mee. 

Sint verbindt jong en oud

De Sint heeft het er maar druk mee 
deze weken. Hier en daar een in-
tocht en tussendoor ook nog even 
het dak op om cadeaus te bezor-
gen. Afgelopen zaterdagmiddag 
maakte hij tijd om aan te leggen 
bij Odendael. Daar was hij uit-
genodigd door Kinderopvang de 
Verbinding. Niet alleen de kinde-
ren en hun ouders waren welkom. 

Ook de bewoners van Odendael 
mochten aanschuiven. De zaal 
vulde zich met 350 mensen. Alle 
kinderen kregen een klein gebreid 
poppetje genaamd ‘puk’, door de 
bewoners gemaakt. Het geld wat 
normaal voor deze uitgave wordt 
besteed, is geschonken aan Kika. 
Luuk’s poppentheater zorgde voor 
het nodige vermaak.

Labyrint Zorg is per direct op zoek naar een 
fulltime Beheerder

Inhoud van de functie:
-  Controleren en onderhouden van huizen en terreinen welke in beheer en 

gebruik zijn van Labyrint.
-  Signaleren en communiceren van storingen, defecten en onveilige situaties 

aan gebouwen, installaties en apparatuur. 
-  Ondersteunen van Assistent Manager Zorg bij communicatie facilitaire 

dienstverleners en bij evenementen. 
- Inkopen van benodigdheden hiervoor.
- Opleveren van – en aan (ver)huurders.
- Bijhouden van meterstanden gas, water en elektra.
- Verrichten van chauffeursdiensten.

Functie eisen en competenties:
- Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau. 
-  Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, noodzakelijk voor het ef-

fectief communiceren en begrijpen van cliënten.
-  Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- In bezit van rijbewijs.
- Geen 09.00 tot 17.00u mentaliteit.

Ben jij diegene die wij zoeken? 
Mail dan je CV met motivatie naar:

brigitte@labyrintzorg.nl
Labyrint Zorg, Jan Tinbergenstraat 4H, 5491 DC Sint-Oedenrode 

0413-479895 www.labyrintzorg.nl

PERSONEEL

PERSONEEL
Feestje!

Warme worstenbroodjes
€ 1,- per stuk

warm thuis bezorgd, 
ook ‘s-avonds en in het weekend

gratis bezorging bij minimale 
afname van 30 stuks

laar 11
5492 HG Sint-oedenrode

Tel: 0413-477495 of 06-15077237
www.bakkerijfoolen.nl

06-15077237
2e prijs 2009

LEKKERSTE WORSTENBROODJE VAN BRABANT

10 Brabantse worstenbroodjes

€ 10,00
Nu ook

Roois worstenbroodje met katenspek

8 voor € 10,00
tel. 06-15077237 of 0413-477495

www.bakkerijfoolen.nl
adres: Laar 11 5492 HG Sint-Oedenrode

Autoschade Groeneveld is een gespecialiseerd autoschadeherstel-
bedrijf en bestaat sinds 1930. Autoschade Groeneveld is gevestigd 

in Eindhoven en is gespecialiseerd in het hoogwaardig herstellen van 
autoschades inclusief de totale schadeafwikkeling. Wij onderscheiden 

ons van andere autoschadeherstelbedrijven door onze klantgerichtheid, 
ons hoog kwaliteitsniveau en de effectieve bedrijfsvoering. Wij zijn voor 

BMW, Mini, Jaguar, Landrover, Aston Martin, Rolls Royce en Tesla 
een erkende gecertifi ceerde reparateur. Voor zowel de traditionele en 

alternatieve reparatietechnieken alsmede het herstellen van aluminium 
carrosserieën en elektrische auto’s is onze moderne werkplaats volle-

dig uitgerust en zijn onze medewerkers op het hoogste niveau getraind.

Wij zijn op zoek naar een :
Plaatwerker 

eventueel met 
autoschade technicus diploma (AST)

Voor deze functie zijn we op zoek naar een secuur en zelfstandig 
persoon met ervaring in een autoschade herstelbedrijf. 

De ideale kandidaat is een vakman en fl exibel, heeft een 
no-nonsense mentaliteit en is een teamspeler.

Wij bieden je een fi jne baan met prettige werksfeer, een beloning naar 
ervaring en capaciteiten in een uiterst modern bedrijf.

Als je geïnteresseerd bent stuur dan je sollicitatie met c.v. naar:

Autoschade Groeneveld B.V.

t.a.v. Hans van Moll
Esp 200

5633 AC  Eindhoven
e-mailen kan ook : h.van.moll@autoschade-groeneveld.nl

internet site : www.autoschade-groeneveld.nl

Unicef het 
komend weekend 
bij de Emté
De vrijwilligers maken hun ver-
kooprondje bij de supermarkten 
compleet bij Emté. Afgelopen 
weekend hebben zij niet voor niets 
uren achter hun kraam gestaan. 
Fijn dat veel mensen Unicef steu-
nen. Zeker nu de hulp van UNICEF 
op de Filipijnen hard nodig en vol-
op aan de gang is.

Wat doet Unicef daar?

•  Voor de ramp was UNICEF al 
actief op de Filipijnen. Daarom 
kon direct na de ramp het eerste 
vliegtuig met 60 ton hulpgoede-
ren al opstijgen. Inmiddels zijn 
25 vliegtuigladingen hulpgoede-
ren afgeleverd.

•  UNICEF heeft een waterzui-
veringsinstallatie gerepareerd. 
Hierdoor hebben 200.000 inwo-
ners weer toegang tot schoon 
drinkwater.

•  Unicef plaatst watertrucks, waar-
uit dagelijks 5000 liter schoon 
drinkwater komt.

Dit is een greep uit wat UNICEF 
momenteel aan het doen is in het 
rampgebied. U begrijpt dat iedere 
vorm van hulp, zeker nu, welkom 
is. Daarom zien wij u graag ko-
mende vrijdag en zaterdag bij de 
UNICEF kraam. 
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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

Vers (diepvries)vlees voor honden

Veel verschillende soorten

Compleet voer

--------------------------------------
De feestdagen zijn weer in zicht.
Geef eens een massage kado!
Kadobonnen bij: 
www.de-bodhiboom.nl 
of bel : 06-52213652
--------------------------------------

--------------------------------------
Graszoden bestellen, donderdag voor 
18.00 uur.
zaterdag af te halen € 1,95 p/m2
Tuincentrum Brekelmans, 
Sint-Oedenrode, 0413-472562
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Dierbare herinneringen– wij zetten uw 
oude films over op DVD.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit voor-
raad leverbaar
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Jim Shore kerstfiguren - voorheen ver-
krijgbaar bij Montmartre nu bij ons 
verkrijgbaar.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Keen, Hanwag, Jack Wolfskin. 
Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Te huur
Chalet voorzien van CV + aansluitin-
gen witgoed. Ook voor tijdelijke be-
woning. Info: 06-21403425
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Early Bird actie: dagelijks tot 10.00 uur 
officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Te koop;
2 leren banken, 2 en 2 ½ zits,
kleur donkerbruin 06-12088162
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------
Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur. Hiervoor kunt u bellen 
naar Chris: tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen fabriek 
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

   

Op de foto van vorige week hebben we aardig wat reacties gekregen. 
Deze week weer een bijzondere groepsfoto. Weet u wie deze mensen 
zijn en waar deze foto genomen is? Geef het dan door via redactie@
demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing wk47:
Dit is de trouwfoto van mijn 
ouders. Ties Versantvoort 
en Marieke Versantvoort - 
Hurkx
De foto is in 1936 gemaakt. 
Het bruidsmeisje is Corrie 
Klerkx - v/d Velden. Hoeve 
‘de Drie Baarsjes’ hebben zij 
gebouwd.

Francien Versantvoort

De foto is van mijn schoonouders, die gemaakt is bij hun huwelijk, 2 
juni 77 jaar geleden. Het bruidspaar is Martinus (Ties) Versantvoort en 
Marieke Hurkx. Daarbij staan aan weerzijde de twee broers en zus van 
Ties en drie broers van 
Marieke + aangetrouwde, en nog veel familie en buurtgenoten. Deze 
foto is gemaakt bij het ouderlijke huis van Marieke op de Liempdse-
weg. Heel mooi deze foto terug te zien in DeMooiRooiKrant.

Mia Versantvoort.

Historische beelden

Marktplein
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
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Het adres voor gitaar en drumles.
Tevens boekingsadres voor het Tor-
pedo Duo. 073-5493693
--------------------------------------
Biedt zich aan:
wekelijks voor woensdag en vrijdag: 
oppas, die naast koken ook licht huis-
houdelijk werk wil verrichten. Bel met 
06-38206987
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
0620-573176 
www.nagelstudio-namaste.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
--------------------------------------

Sint en piet

Zoekt u 2 leuke, spontane pieten?
Die uw Sinterklaas extra speciaal ko-
men maken?
Door bijvoorbeeld: Snoep uit te delen, 
liedjes mee te zingen, of de cadeautjes 
mee uit te pakken.
Voor deze pieten is niets te gek en 
heeft u gegarandeerd een leuke 
avond/middag! Bel: 0413-477951
--------------------------------------

Gezondheid

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

Personeel

Werk voor ambitieuze huismoeders !
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens
Kandidaten zijn gezond, creatief en 
zelfstandig
Géén sex, géén inpakwerk.
Creëer een afspraak via: 06-16138743
--------------------------------------

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
Op het Sluisplein:Bruin/groene jas, 
Zara Basic. Op te halen bij DeMooi-
RooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Interieur

Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
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
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

Ongedierte

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

Diversen

1 dec. vlooienmarkt
Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2 
Eindhoven. bomvol!
9-16 uur. € 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

“Ouderwets Gastvrij” 

vr 29 nov. vanaf 21.00u

Avond van het 

Nederlandse lied

za 30 nov. vanaf 21.00u

Blue 7
za 14 dec. vanaf 21.00u

The Two Tones
Swing- en boogieband

Live on stage December feestmaand!
Kerstborrel voor bedrijven

19 en 20 december 18.00 tot 21.00  
live entertainment, hapjes en dranken.

Reserveren gewenst.

Kerstmis
Sfeervolle kerstbrunch (1e kerstdag) 

12.00 tot 14.30 uur 19,50 p.p
5 gangen kerstdiner (1e en 2e kerstdag) 

17.30 tot 21.00 uur 38,50 p.p
reserveren kan tot 20 december 

Oud & nieuw
Dit jaar weer voor de buis met oud en nieuw?  het kan ook anders!

Besloten Silvester-feest, van 21.00 tot 02.30 uur.  Met live (dans)orkest, 
dranken, warme en koude hapjes, bubbels en oliebollen, 

all-in tarief € 57,50 p.p

Nadere informatie over onze activiteiten in december:  
zie onze nieuwe website www.ossekop-rooi.nl

Keezen: pesten en 'mens erger je niet' in één spel

Het lijkt op ‘Mens erger je niet’. 
Maar in plaats van dobbelstenen, 
bepalen spelkaarten het aantal 
plaatsen dat een pion naar voren of 
terug mag. Dat is kort samengevat 
waarbij het in het nieuwe en razend 
populaire spel ‘keezen’ om gaat. Het 
verhaal gaat dat ene Kees uit Noord-
Holland het spel heeft bedacht.

Afgelopen vrijdag was het eerste 
MooiRooi Keeztoernooi in de Gou-
den Leeuw. Maar liefst 84 deelne-
mers uit de regio hadden zich verza-
meld om in teams van twee personen 
de sportieve strijd aan te gaan. Want 
Keezen dat doe je in teams van twee 
personen. 

“Het spel lijkt erg veel op ‘Mens 
erger je niet’, zegt Ria Lathouwers. 
Samen met Angelique van Laarho-
ven organiseerde zij het eerste Mooi-
Rooi Keeztoernooi. “Maar er zijn 
wel een paar verschillen. Bij ‘Mens 
erger je niet’ bepaalt de dobbelsteen 
en daarmee in feite het lot hoe het 

spel verloopt. Bij Keezen krijgt iedere 
speler telkens vijf spelkaarten. Door 
slim te spelen hebben de spelers het 
spel meer in de hand dan met een 
dobbelsteen. Bij keezen is tactiek een 
bepalende factor”.

“In principe is de waarde van de 
kaart die je speelt, het aantal stap-
pen dat de pion naar voren mag”, 
vertelt Angelique. “Maar, er zijn een 
paar kaarten die iets anders beteke-
nen. Zo mag je bijvoorbeeld met een 
boer, jouw pion wisselen met die van 
je tegenstander. En met een Aas of 
een Heer mag je een pion in het spel 
brengen. Een vier betekent zelfs vier 
plaatsen achteruit”. 

Tijdens het MooiRooi Keeztoernooi 
werden er meerdere rondes ge-
speeld. De winnaars speelden steeds 
tegen andere winnaars en kregen 
dus naarmate de avond vorderde 
steeds minder kansen om te win-
nen. En omdat de verliezers tegen 
de verliezers speelden kregen zij dus 

steeds meer kans om te winnen. Op 
het eind van de avond bleek dat 
het team van Wilma en Rien  
Langenhuijsen als beste Keezers uit 
de bus kwamen. Harold van Laarho-
ven en Gery van der Zanden werden 
tweede. Petra Claassen en Ans van 
de Langenberg derde. Kijk voor de 
hele uitslag op www.mooirooi.nl. 
Het MooiRooi keeztoernooi was een 
groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar mede dankzij de inbreng van 
de sponsoren van deze avond:

DeMooiRooiKrant, Slagerij Kluijt-
mans, Traiteur Verheijen, Van Laar-
hoven Carcleaning, Stapperz, Gerits 
Mannenmode, Het Roois Kaashuis, 
Handelsonderneming v.d. Zanden, 
Pixelbox Design, Verhagen Solex 
Verhuur, ’t Paperas, Kapsalon Bella 
Plaza, Cafetaria Den Inloop, KE Trai-
ding, Wouters Elektro, Drogisterij 
DA, Groente en Fruit Nico Sanders, 
Drankenhandel Van Boxmeer, In-
tertoys, Amigo, Jumbo Supermarkt, 
Rien Haarmode, De Gouden Leeuw.

Smartlappen en Sixties 
in de Ossekop
Komend weekend  is een week-
end van muzikale uitersten in de 
Ossekop. Op vrijdagavond tijdens 
de avond van 't Nederlandse Lied 
een open podium, waarbij dee-
lenemers als Frenk & Peer, Jan & 
tante Trees, de zingende postbode 
en belgische Franky en anderen, 
nummers brengen van o.a. Johnny 
Jordaan, Toon Hermans en vele 

anderen. Geen muziekbanden  en 
harde beats maar uitsluitend bege-
leidt door piano of gitaar. Aanvang 
21.00 uur

Op zaterdag bezoekt Blue 7 de Osse-
kop. Met nummers van o.a.  BB-King, 
CCR, The Stones en Gary Moore, ne-
men zij het publiek mee back to the 
sixties aanvang 21.30 uur. 

advertorial

advertorial

Eerste universele brandblusser in 
spuitbusformaat bij Van Engeland
Vorig jaar al introduceerde Pry-
mos Nederland de brandblusser 
op spuitbusformaat. Waar deze 
spuitbus nog niet geschikt was 
voor alle beginnende branden 
thuis, is de nieuwe brandblusser 
dit wel. Dit nieuwe type brand-
blusser is namelijk gecertificeerd 
voor het blussen van vaste stof-
fen, frituurvet branden en elektri-
citeitsbranden. De brandblusser 
kan hierdoor nagenoeg alle be-
ginnende branden thuis blussen 
en zo ernstige gevolgen bij brand 
eenvoudig voorkomen. 

Jaarlijks breekt er bij ongeveer 
200.000 particuliere huishoudens 
brand uit, met alle gevolgen van 
dien. Minder dan 3% van de Ne-
derlandse huishoudens beschikt 
over een werkende of geschikte 
brandblusser. Ook weet bijna nie-
mand hoe die gebruikt moet wor-
den. En voor welke branden ver-
schillende brandblussers geschikt 
zijn. Om een ramp zoals recentelijk 
in Leeuwarden te voorkomen, is 
het cruciaal dat je een geschikte 
brandblusser thuis hebt die simpel 
in gebruik is.  

De universele Prymos brandblusser 
is geschikt voor nagenoeg alle be-
ginnende branden thuis. Hierdoor 
is het een geschikte vervanging 
voor de blusdeken die onlangs 
vaak niet veilig is gebleken. Con-
form de MPA Dresden test blust 
deze variant naast vaste stoffen 
ook frituurvet branden, elektriciteit 
branden en kleine vloeistofbran-
den. De brandblusser van Prymos 
is daarnaast ook bestand tegen 
vorst. Hierdoor ben je ook in de 
wintermaanden 100% brandvei-
lig. Wel zo veilig als je thuis kaar-
sen wilt branden of een patatje wilt 
bakken. De Prymos brandblusser is 
100% veilig. Het product is getest 
en goedgekeurd door diverse in-
stellingen, waaronder de Neder-
landse KIWA en NCP Keurmerk. 
Ook diverse Brandweerkorpsen en 
verzekeringsmaatschappijen beve-
len de Prymos brandblusser aan. 
De nieuwe brandblusser is vanaf 
25 november verkrijgbaar bij:  Van 
Engeland, Alfred Nobelstraat 2, 
Sint-Oedenrode. Bestellen kan ook 
telefonisch:
0413-477284 of per mail:  
mail@vanengeland.info.
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Tips bij aankoop van trouwringen:
1. Laat je gevoel spreken.
2. Ringen kies je voor je hele leven.
3. Wil je wat anders, dan laat de ringen speciaal ontwerpen en maken.
4. Wij kunnen bijna alle wensen vervullen.
5. Met trouwringen van Juwelier Opaal geef je je huwelijk een extra gouden randje.

Trouwringen van Juwelier Opaal
Wij hebben de merken Aurodesign (Sint-Oedenrode) en Gerstner (Son), daarnaast ont-
werpen wij en maken speciaal voor u trouwringen in eigen atelier. U kunt natuurlijk ook 
voor andere sieraden en horloges van diverse merken oa. Zinzi, Melano, Rabinovich, 
Fossil, Fromanteel enz. bij ons terecht en wij verzorgen al uw reparaties in eigen atelier.

Juwelier Opaal   Juwelier Opaal   Silver Factory
Heuvel 40   Raadhuisplein 14  Borchgrave 39
Sint-Oedenrode   Son    Sint-Oedenrode
0413-472784   0499-724900   0413-471222

Bezoek ons ook op Facebook

Stakenburgstraat 21, 5694 NA Breugel               •               Telefoon: 0499-461346               •               www.bruidssalondebrug.nl  Telefoon: 0499-461346  

De term "Brabantse gezelligheid" 
krijgt bij ons een heel nieuwe 
betekenis. Vele bruiden gingen je al 
voor. En niet voor niets, want bij een 
bezoek bij onze zaak word je hele-
maal in de watten gelegd.

Service komt op de eerst plaats, dus 
aan aandacht en advies zal het je 
niet ontbreken. Omdat we alleen 
op afspraak werken, kun je ook in 
alle rust op zoek naar jouw droom-
jurk. Onze brede collectie bevat 
onder meer ook gekleurde bruids-
jurken. Maten lopen uiteen van 34 
tot 60. Tevens bevat de collectie 
avondkleding. Ook voor de moeder 
van de bruid en de bruidskinder-
en hebben we alles. Wij beschik-
ken over een klassieke bruidsauto: 
'n cadillac uit 1948 die u bij uw 
aankoop van een bruidsjurk kunt 
huren tegen een gereduceerde prijs.

Volop keuze badmode

Son   Eindhoven
Nieuwstraat 14 - 5692 AC Nieuwe Emmasingel 94 - 5611 AM
T. 0499 475725  T. 040 2366803

www.lingerie-lenet.nl

Volop keuze badmode

Son   Eindhoven
Nieuwstraat 14 - 5692 AC Nieuwe Emmasingel 94 - 5611 AM
T. 0499 475725  T. 040 2366803

www.lingerie-lenet.nl
Heuvel 40. Sint-Oedenrode

0413 472784
www.juwelieropaal.nl

facebook.com/juwelieropaal

Trouwen...
TrouwSpecial
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Just 
Married

De mooiste bloemen voor de mooiste 
dag van je leven…….
Het bruidsboeket geeft kleur en fleur aan deze dag: de bloemen met zorg uitgeko-
zen, de kleur vaak een van je lievelingskleuren en perfect bij je bruidsjurk. Een goed 
samengesteld bruidsboeket valt niet op, maar maakt het plaatje van bruid, bruide-
gom compleet.

Ons advies aan aanstaande bruidsparen is om tijdig te beginnen met het uitzoeken 
van het bruidsboeket. Wij adviseren bruidsparen die echt niet weten wat ze willen om 
op internet eens te zoeken: welke vorm vind je mooi (rond of een langwerpige drup-
pelvorm, linten erin verwerkt enz) en maakt een print. Met deze voorbeelden zoeken 
wij met jullie de bijpassende bloemen. De afwerking kan met stof van je jurk, zodat 
het een perfect plaatje wordt.  De corsages worden aan het bruidsboeket aangepast 
en bevestigd met en magneetje, zodat de kleding niet beschadigd wordt.
Wij maken samen met jullie een uniek bruidsboeket voor de mooiste dag van je leven.

Tuincentrum Brekelmans

De mooiste bloemen 
voor

de mooiste dag 
van je leven

De mooiste bloemen 
voor

de mooiste dag 
van je leven

Boskantseweg 59 - 5492BV Sint-Oedenrode
0413 472 562 - www.tuincentrumbrekelmans.nl
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Just 
Married

Just 
Married

Just Just 
Married

Just 
Married

Just 
Bart Simon Passier   Rosella van Haver

Kinderen: Siebe en Teun
 
Trouwen betekent voor jou….
B: “Dat we echt familie zijn. Ook vooral met de kinderen.” 

 
Kun je kort je trouwdag omschrijven?

B: “Hoewel de trouwdag tot in detail gepland was, was het toch een 
dag vol verrassingen. Sommige dingen kun je natuurlijk niet plannen 
en dat is ook wel wat zo'n dag bijzonder maakt. Het was een te gekke 
dag. Je valt zo'n dag van het ene in het andere leuke moment. Echt 
tot nu toe de mooiste van m'n leven.”
 
Kun je trouwen iedereen aanraden en waarom? 
B: “Trouwen is iets persoonlijks. Het is niet echt iets om aan te 
raden of af te raden. De dag zoals ik al zei was echt te gek maar 
daarvoor moet je niet trouwen. Ik zou het zo weer doen, dus 
misschien zou ik het dan toch iedereen aanraden :-) Het is su-
permooi om te zien wat je familie en je vrienden allemaal voor 
je doen en regelen op zo'n dag. Dat zou sowieso een reden 
zijn om mensen aan te raden om te trouwen, om dat te er-
varen.”

Hoe lang kennen jullie elkaar al?
R:“Zeven jaar.”

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
R: “Vanuit het uitgaansleven in Sint-Oedenrode.  
Met de kermis is de vonk overgeslagen.” 

Wat was het mooiste moment van je trouwdag?
R: “Poe, hele moeilijke vraag :-). Het was 

echt een super bijzondere dag! Als 
ik moet kiezen, dan denk ik 

dat de persoonlijke spee-
ches van onze vrienden 
en mijn vader ons het 

meest hebben geraakt.”

TrouwSpecial

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

www.twitter.nl/gcdegoudenleeuw

www.facebook.nl/grandcafedegoudenleeuw

Markt 10

5492 AB Sint-Oedenrode

0413-712449 

5492 AB Sint-Oedenrode

grand cafe De gouden leeuw
Viert Kerstmis met u!

Kerstmenu 35,-
1ste + 2de kerstdag

17:00 U

Carpaccio van 
gemarineerde zalm met een 

tempuragarnaal, 
salade en kruidenolie

Heldere ossenstaart-
bouillon met

 bospaddenstoelen en 
Madeira room 

Hertenbiefstuk op 
hertensukade met eigen jus, 

knolselderijpuree en 
stoofpeertje

of
Kabeljauwfilet met 

botersaus, Hollandse 
garnaaltjes en 
aardappelpuree

Kerstdessert 

Reserveren gewenst

Kerstbrunch 
2de kerstdag
 12:00-15:00 U

20,-
exclusief  drankjes

Een onvergetelijke trouwdag vier je bij De Gouden Leeuw
Trouwen doe je als het goed is maar één keer in je leven. Alles moet dan ook kloppen op de 
meest bijzondere dag van je leven. Je wilt je familie, vrienden, collega’s en kennissen ontvangen 
in een omgeving die bij je past. Een zaal met uitstraling en gevoel. Een moderne feestruimte 
met klasse. Bij De Gouden Leeuw in het centrum van Sint-Oedenrode ben je dan aan het juiste 
adres. Het Grand Café en de bijbehorende zaal zijn gloednieuw, zeer stijlvol en een vleugje klas-
siek. Een prima visitekaartje voor het ideale feest, waar nog jaren over zal worden nagepraat.  

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

Woonaccessoires party bij u thuis?

 

op
 ZomerjassenColberts

Vesten

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

ACTIE-WEEK(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Cowboysbag 20% kortinggeldig t/m 8 december 2013Hertog Hendrikstraat 8  Sint-Oedenrode (0413) 470 777
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting

 op de reeds afgeprijsd
e wintercollectie
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*
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ACTIE-WEEK
(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 

KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Exoal 
20% korting

geldig t/m 8 december 2013

Hertog Hendrikstraat 8  Sint-Oedenrode (0413) 470 777
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Graag tot ziens bij
Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a, 5492AK Sint Oedenrode
Tel: 0413-474234

info@schoonheidssaloneindeloos.nl
www.schoonheidssaloneindeloos.nl

Gaat u trouwen in 2014 
dan hebben wij leuke acties voor u

Kom samen met uw aanstaande man/vrouw 
voor een duo gezichtsbehandeling 

en betaal samen €85,00 i.p.v. €130,00. 
Uw trouwdag, de mooiste dag van uw leven!

Daar helpen wij graag aan mee.
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 25% korting op 

uw bruidsarrangement & bruidegom arrangement.

                                                     Bruidsarrangement:
• gezichtsbehandeling
•  ontspanningsmassage 25 min. 

(rug, nek & schouder)    
• proefmake-up & bruidsmake-up

€114,35 i.p.v. €152,50             

Bruidegom arrangement:
• gezichtsbehandeling.
•  ontspanningsmassage 25 min. 

(rug, nek & schouder)
•  hotstone massage 25 min. 

(rug, nek & schouder)

€86,25 i.p.v. €115,00

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:ook voor het reinigen 
van uw bruidskleding

voor hem & haar

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:

“Als ik niet zing, mis ik het heel erg”
Het is alweer veertien jaar geleden,maar als je goed 
kijkt, zie je de op de weg gekalkte felicitaties nog 
steeds. Ryan van Langen uit Nijnsel werd in één klap 
de bekendste figuur uit het dorp, nadat ze derde werd 
in de finale van de Soundmixshow. Nederland om-
armde Ryan’s vertolking van Sacrifice, een ballad van 
Anouk. 

Hoe heb je besloten om mee te doen aan de Sound-
mixshow van Hennie Huisman?
“Het klinkt misschien heel stom, maar in de jaren er-
voor keek ik naar de Soundmixshow en dacht ik ‘wat zij 
kunnen, kan ik ook! En misschien nog wel beter.’ Toen 
ik zwanger was van onze tweede besloot ik om me na 
de bevalling aan te melden.”

Toen had je al veel ervaring met zingen?
“Jazeker. Toen ik twaalf was won ik een talentenjacht 
op de middelbare school in Stevensbeek. Ik was knoert-
zenuwachtig, maar vond het geweldig. Mij leek het 
leuk om er meer mee te gaan doen, dus vanaf mijn 
veertiende jaar ging ik deelnemen aan regionale talen-
tenjachten. Zo nu en dan won ik een beker, een geld-
prijs of gewoon de eer. Toen ik aan een talentenjacht 
in Vierlingsbeek meedeed zat Willy van Bogaard van 
de bekende band Ryder in de jury. Hij verklaarde dat 
als ze ooit een zangeres nodig zouden hebben, dat hij 
mij wilde hebben. Op een dag was het zover en werd 
ik zangeres van de band. We traden zo’n honderdvijftig 
keer per jaar op bij bruiloften, discotheken en feesten 
en partijen. Het was een geweldige tijd. Toen ik Wilgart 
leerde kennen, ben ik er mee gestopt. Maar toen de 
kinderen wat ouder werden, heb ik het toch weer opge-
pakt. Inmiddels zing ik individueel tijdens trouwmissen 
en bruiloften en ben ik te boeken voor kleinere feestjes 
en partijen. Bijvoorbeeld ook als achtergrondmuziek. 
Als Duo Ryder treed ik nog samen met Willy op.”

“IK STOND DRIE KWARTIER 
OP 1, TOEN IN LIMBURG 
EN BRABANT DE 
TELEFOONCENTRALES 
UITVIELEN.”

Hoe kijk je terug op de 
Soundmixshow?
“Dat was echt fantastisch 
om mee te maken. Ik had 
het mezelf in eerste instan-
tie niet makkelijk gemaakt 
door te kiezen voor het 
nummer Sacrifice, aan-
gezien er duizend inzen-
dingen waren van dit lied. 
Uiteindelijk werden er 77 
uitgepikt, maar de jury ver-
klaarde mijn variant de beste 
te vinden. Alleen dat al was een 
groot compliment. Ik won de voorronde en kwam dus 
in de grote finale. De eerste zin was ik heel zenuwach-
tig maar daarna ging het echt goed. Uiteindelijk werd 
ik derde, maar voor mijn gevoel had er meer ingezeten. 
De kijkers mochten anderhalf uur stemmen. Ik stond 
drie kwartier op 1, toen in Limburg en Brabant de te-
lefooncentrales uitvielen. Ongelofelijk maar waar! Ik 
zeg niet dat ik anders gewonnen had, maar dan was ik 
misschien wel tweede geworden. Hoe dan ook, ik ben 
trots op mijn prestatie.”

Kun je zonder muziek?
“Nee, absoluut niet. Als ik niet zing, mis ik het heel erg. 
Ik geniet van ieder optreden.”

Bruidsparen in 
de krant
Ieder Roois of Liempds 
koppel dat volgend 
jaar gaat trouwen, 
mag met de trouw-
foto in DeMooiRooi-
Krant Gaat u zelf trou-
wen of kent u een paar 
dat volgend jaar elkaar 
het jawoord gaat geven? 
Stuur dan na de bruiloft 
een foto van het kersverse 
echtpaar naar redactie@
demooirooikrant.nl. Alle in-
gestuurde foto’s komen in de 
krant met natuurlijk een bij-
zondere vermelding. Heeft 
u een mooie foto van dit 
jaar? Dat mag ook!   

Bruidsparen in 
de krant
Ieder Roois of Liempds 
koppel dat volgend 
jaar gaat trouwen, 
mag met de trouw-
foto in DeMooiRooi-
Krant Gaat u zelf trou-
wen of kent u een paar 
dat volgend jaar elkaar 
het jawoord gaat geven? 
Stuur dan na de bruiloft 
een foto van het kersverse 
echtpaar naar redactie@
demooirooikrant.nl. Alle in-
gestuurde foto’s komen in de 
krant met natuurlijk een bij-
zondere vermelding. Heeft 
u een mooie foto van dit 
jaar? Dat mag ook!   

Hertog Hendrikstraat 23     5492 BA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 474160    

NIEUW BIJ EXCELANCE HAARMODE:
Ontharen op Oosterse wijze!

Vanaf heden kunt u bij uw 
vertrouwde salon terecht voor het 
zogeheten “ threading” ontharen door 
middel van een rollende beweging 
van gedraaid garen.

Wenkbrauwen € 10,00
Bovenlip € 5,00
Gehele gezicht € 20,00
Wenkbrauwen verven € 5,00

Hertog Hendrikstraat 23 
5492 BA Sint-Oedenrode
0413-474160
www.kapsalonexcelance.nl

Openingstijden:
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  8.30 - 17.30 u
Woensdag:  8.30 - 17.30 u
Donderdag:  8.30 - 17.30 u
Vrijdag:   8.30 - 20.00 u
Zaterdag:  8.00 - 16.00 u

TrouwSpecial

Komende zomer van uw overbeharing af?
Kijk dan voor meer informatie op:

www.de-huidpraktijk.nl of bel 0413-470610  

www.facebook.com/huidpraktijksintoedenrode

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 06-50958622

 i nfo@feetcare.nu

 w ww.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 

 

 

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 

06-50958622

 

info@feetcare.nu

 

www.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

FEET Care
UW PEDICUR E AAN HUIS
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 

 

 

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

ook voor:
• produktverkoop
• manicure

• harsen
• bruids make-up
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KlusWijs Forum
Liempdseweg 3 • 5492 SM Sint Oedenrode
T 0413 - 472092 • www.kluswijs.nl

Aanbieding geldig tot en met 21 December. Kijk voor de actievoorwaarden op kluswijs.nl

Openingstijden:
Ma. di. wo. do. 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Accuboormachine
Praktische set met boor-/schroefmachine 
(DF330), slagschroevendraaier (TD090), 2 accu’s 
10,8V 1.3 Ah in een stevige aluminium koffer.

nu 259.- met als extra een
cadeaukaart t.w.v. 100.-

Erwin Delisse

Boeken (tijdschrift):
(lees bijna nooit), 
1. de Fiets, 
2. Runnersworld, 
3. Maarten van der Weijden

Films:
(kijk bijna nooit een fi lm) 
1. Ciske de Rat.  

Vakantie
1. Amerika
2. Sri Lanka
3. Canada.

Drinks:
1. Koffi e
2. bier
3. Koffi eboontje

Website:
1. Triathlonproducten.nl
2. triathlon226.nl
3. mooirooi.nl.
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TrouwSpecial

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

kleding 
waarin u zich 
prettig voelt 

De herenspeciaalzaak 
van Sint-Oedenrode

Markt 28, 5492 AB, Sint-Oedenrode, tel: 0413-477030

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel

Geld en Makelaardij
Nieuwstraat 30
5298 CL LIEMPDE
T (0411)  63 14 00
E info@geldenmakelaardij.nl
I www.geldenmakelaardij.nl

Maximale hypotheek 
in 2014 omlaag

Voor bepaalde inkomens-
groepen gaat volgend jaar het 
maximale hypotheekbedrag 
omlaag. Dit blijkt uit de nieu-
we normen van het Nat. Insti-
tuut voor Budgetvoorlichting 
(Nibud). Dit maakt het levens-
onderhoud voor huishoudens 
duurder, waardoor er minder 
geld overblijft voor de finan-
ciering van een koopwoning. 
Het is voor banken verplicht 
om de Nibud-percentages te 
hanteren bij het verstrekken 
van een hypotheek. Verder 
kunt u in 2014 een hypotheek 
afsluiten tot 104% van de 
waarde van uw woning. Een 
hogere lening blijft wel moge-
lijk na verbouwing of energie-
besparende investeringen. 

2018: maximaal hypotheekbe-
drag 100% waarde woning 
Tussen 2013 en 2018 verlaagt 
de overheid het maximale hy-
potheekbedrag stapsgewijs 
naar 100% (inclusief over-
drachtsbelasting). Dit betekent 
dat u vanaf 2018 geen hogere 
hypotheek meer kunt krijgen 
dan de waarde van het huis. 

De overheid doet dit stapsge-
wijs om starters tegemoet te 
komen en huizenkopers tijd te 
geven om te sparen.
Tijdelijk hogere vrijstelling 
schenkbelasting bij aankoop 
woning
Het wordt makkelijk om 
schenkingen in te zetten bij 
de aankoop van een eigen 
huis. Zoals wellicht bekend 
heeft het kabinet voorgesteld 
de schenkingsvrijstelling van 
1 oktober 2013 tot 1 januari 
2015 te verruimen:
• Het bedrag van de vrijstel-
ling is € 100.000,=
• Voor schenkingen aan kin-
deren vervallen de leeftijds-
voorwaarden
• De vrijstelling geldt ook voor 
schenkingen aan anderen.

Bovenstaande maatregelen 
betekenen dat kopen in 2013 
aantrekkelijk is als u op zoek 
bent naar een nieuwe woning. 
Voor alle informatie over (ver)
kopen en uw hypotheek bent 
u welkom bij Geld en Make-
laardij in Liempde.

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

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

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl
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Afgelopen weekend was ik mijn kledingkast 
aan het uitmesten. Ieder jaar organiseert de 
school van mijn kinderen een inzamelings-
actie voor oude kleding. Dat is voor mij al-
tijd een prima gelegenheid om eens kritisch 
door de inhoud van onze kasten te lopen en 
deze tegelijkertijd weer overzichtelijk te ma-
ken. Voor dat opruimen trek ik een dag uit 
en mijn mentale gestel wordt op deze dag 
geteisterd door ‘lastige’ keuzes. 

Kleding weggooien vind ik namelijk erg moeilijk. 
Want misschien ‘trek ik het ooit nog wel eens aan’. 
Het gevoel is een beetje vergelijkbaar met het inpak-
ken van de vakantiekoffer. Ik maak dan altijd stapel-
tjes met ‘zeker mee’, ‘misschien-als-er-plek-is-mee-
nemen’ en ‘niet meenemen’. Het stapeltje wel en 
misschien zijn altijd aanzienlijk groter dan het sta-
peltje niet. Maar dat terzijde. Tijdens het opruimen 
kwam ik mijn bruidsjurk tegen: een rode rok met 
een prachtig bewerkt topje van goud. Ik hoor nog 
de woorden die ik tegen mijn man sprak. ‘Schat, ik 
heb een fantastische trouwjurk gevonden. Hij is niet 
wit, te duur en zo gaaf.’ Ja, daar kreeg ik meteen de 
handen mee op elkaar! Ik heb ontzettend getwij-
feld of ik het moest doen. ‘Een jurk voor één dag 
en daar een fortuin aan uitgeven?! Ach ja, als het 
goed is trouw je maar je een keer’ dacht ik. Goed….
met dat argument was de keus snel gemaakt. Mijn 
proefbruidskapsel was de volgende schok voor mijn 
aanstaande. Met een vrolijk gezicht kwam ik bin-
nen lopen. Hij keek me aan vragend aan: ‘Ga je dat 
kapsel echt doen op onze bruiloft? Het lijkt wel een 
mislukt vogelnestje. Kun je niet gewoon een klem 
in doen ofzo, zoals je altijd hebt.’ Ik dacht eerst dat 
hij een grapje maakte. Maar hij bleek bloedserieus. 
Het huilen stond me nader dan het lachen. Ik moest 
dus met de staart tussen mijn benen terug naar mijn 
kapper Marlies om een ander kapsel uit te kiezen. 
Onder het mom van ‘het is geven en nemen in een 
relatie’, ‘nam’ ik dus de bruidsjurk en ik ‘gaf’ mijn 
aanstaande man een mooi kapsel waar hij de hele 
dag van mocht genieten. Inmiddels is dat al weer 
ruim 10 jaar geleden. Met de bruidsjurk in mijn de 
hand, droomde ik op de rand van het bed met een 
grote glimlach even weg. Onze bruiloft was een 
heerlijke, zorgeloze en zonnige dag die we samen 
met onze familie en vrienden afsloten met een knal-
lend swingfeest. Ja, ik zou hem zo weer overdoen. 
De trouwjurk…die is uiteraard op het stapeltje ‘niet 
weg doen’ terecht gekomen.

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

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Let’s get 
married

TrouwSpecial

Uw trouwlocatie

De sfeervolle ambiance van De Vresselse 
Hut is bijzonder geschikt voor uw bruiloft. 
Wilt u het groots vieren of liever in kleine 
kring? Voor uw grote of kleine feest heb-
ben wij diverse zalen beschikbaar.

 Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode      Tel.: 0499 472870      www.kegelcentrum.nl

   Nagelstudio Namasté
Sint-Oedenrode

 Voor uw complete
nagel-, hand- en voetverzorging

Allround nagelstyliste:

Nancy van der Heijden
06 20 573176

www.nagelstudio-namaste.nl

Omdat jouw mooiste dag een schitterend bruidskapsel verdient...

Vanaf 1 januari 2014 worden wij:
Heuvel 30

5492 AD Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 471 737
info@stylishkappers.nl

Openingstijden december 2013:
Dinsdag  09.00 - 18.00 uur
Woensdag  09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag  09.00 - 20.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Heuvel 30

5492 AD Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 471 737
info@stylishkappers.nl

Openingstijden december 2013:
Dinsdag  09.00 - 18.00 uur
Woensdag  09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag  09.00 - 20.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

5
Ninette de Jager 

Boeken:
1. boeken van Nicci French
2. boeken van Saskia Noort
3. boeken van Boudewijn Buch

Films:
1. The Green Mile
2. Schindler’s list
3. Silence of the Lambs

Sport
1. fi tness
2. wandelen
3. handlopen

Drinks:
1. witte wijn
2. rode wijn
3. safari-jus d’orange

Website:
1. www.kixx-online.nl
2. www.nu.nl
3. www.buienradar.nl
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

ACTIE-WEEK(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Cowboysbelt 20% korting
geldig t/m 8 december 2013

Hertog Hendrikstraat 8  Sint-Oedenrode (0413) 470 777Ja ik wil...
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Lekker LevenLekker LevenLekker LevenLekker LevenLekker Leven

Lekker snel boodschappen doen met zelfscan
Heeft u het al geprobeerd?

Vanaf nu zelfscan bij EMTÉ St Oedenrode

EMTÉ St Oedenrode
Hertog Hendrikstraat 1

Openingstijden:
ma t/m do 8.30 - 20.00 uur
vrijdag 8.30 - 21.00 uur
zaterdag  8.00 - 19.00 uur
zondag  14.00 - 18.00 uur

Engels praten en beleven

Door de bezuinigingen bij het 
toenmalige Welzijn Salus ging de 
cursus Engels converseren mid-
den vorig jaar ter ziele. De ‘oplei-
ding’ ging door op privébasis. Nog 
steeds komt iedere week op dins-
dagmiddag een fanatieke groep bij 
elkaar om Engels met elkaar te pra-
ten. Chris Voets daagt zijn cursis-
ten uit middels discussiethema’s, 
opdrachten en lezingen. Volgend 
jaar mei is het weer tijd voor de 
tweejaarlijkse reis richting het Ver-
enigd Koninkrijk.

Twee jaar geleden trok de hele 
groep naar Noord-Wales. 
Ria Sanders organiseerde deze trip 
in samenwerking met Diny Hame-
link. Zij regelde al de Engeland trips 
daarvoor. Tijdens de bekende reisjes 
leert de groep cursisten, aangevuld 
met cursisten uit enkele buurge-
meentes, van de geschiedenis van 
het gebied en wordt er veel Engels 
met elkaar gepraat. Alles op een in-

formele en ontspannen manier. De 
reizen worden bestempeld als ‘on-
vergetelijk’en ‘zeer gezellig’. Van 26 
t/m 31 mei 2014 gaat de hele club 
naar het zuidwesten van Engeland. 
Ook oud-cursisten zijn welkom om 
de reis mee te maken, maar ook be-
langstellenden die nog nooit mee 
zijn geweest. Wilt u mee op reis? 
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar en aanmelden kan nog tot 1 
december via sa.sanders@planet.nl 

Netwerkbijeenkomst vrijwilligers Damiaancentrum

Zaterdagmorgen, 23 november 
was er een netwerkbijeenkomst 
van de vrijwilligers van het Da-
miaancentrum. Ruim 20 vrijwil-
ligers waren gekomen om het 
thema van deze morgen ‘het op-
stellen van een beleidsplan voor 
2014’ vorm te geven, Tevens werd 

er ook teruggekeken naar de acti-
viteiten van het afgelopen jaar.

Nieuw in het beleidsplan 2014 
wordt de werkgroep ‘Voor Me-
kaar’. In deze werkgroep gaat het 
om drie speerpunten: 1)  het con-
tinueren van het koffieproject voor 

de Voedselbank. 2)  faciliteit creë-
ren voor Gilde Samenspraak en 3) 
een Noodfonds in het leven roepen. 
Maar het allerbelangrijkste blijft na-
tuurlijk:  Je inzetten voor kwetsbare 
mensen en het Damiaancentrum 
een ontmoetingsplek laten blijven 
waar iedereen zich thuis voelt.

Digitotaal stopt, TotalTech gaat door

De hard- en software specia-
list Digitotaal, gevestigd aan de 
Heuvel in Sint-Oedenrode, sluit 
vanaf 31 december van dit jaar de 
deuren. De activiteiten worden in 
afgeslankte vorm voortgezet aan 

het Kofferen onder de naam 
TotalTech. TotalTech bestaat 
al jaren als IT-specialist.

In augustus 2011 startte Digi-
totaal met een nieuw concept 
aan de Heuvel. De formule 
koos voor een duidelijk assor-
timent aan laptaps, compu-
ters en toebehoren met extra 
aandacht voor service. Het 
werd landelijk opgepikt. Nu 

zijn er meerdere winkels in Neder-
land die het concept van Digitotaal 
voeren. Helaas moet de winkel 
waar het allemaal begon nu het 
onderspit delven door de aanhou-
dende economische malaise. Voor 

de klant veranderd het volgende; 
Digitotaal gaat verder onder een 
nieuwe naam maar met bekende 
gezichten. De reparatie- en ser-
viceactiviteiten worden voort-
gezet, service aan huis, verkoop 
n.a.v. persoonlijk advies i.p.v. uit 
voorraad, ook elders aangeschafte 
apparatuur maakt TotalTech voor 
klanten in orde, er zal geen fysieke 
winkel meer zijn. Op werkdagen is 
TotalTech te bereiken voor vragen 
en het maken van afspraken tus-
sen 08.30 en 17.00 uur via 0413-
473567 of service@totaltech.nl. 
De komende weken kunnen klan-
ten profiteren van grote kortingen 
op het assortiment. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

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 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag 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 poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 

Uitnodiging project Waaks
Beste hondenbezitter,

Als hondeneigenaar loopt u dagelijks op 
straat en kent u uw eigen wijk goed. U 
herkent daardoor ook sneller verdachte 
situaties. Bij voorbeeld personen in de 
tuin van de buren terwijl deze van huis 
zijn of personen die opvallend in auto’s 
of woningen kijken. Daarom vragen wij 
u als hondenbezitter om de ogen en de 
oren van uw wijk te zijn en mee te doen 
aan ’Waaks!’ 

Wat houdt project Waaks! In?
‘Waaks!’ is een samenwerking tussen ge-
meente, politie en de hondenbezitters. 
Wij vragen u om extra alert te zijn op 
verdachte situaties tijdens het uitlaten 
van uw hond en deze situaties te melden 
bij de politie. Wij verwachten niet dat u 
zelf ingrijpt bij een verdachte situatie, 
maar wel dat u de politie belt. Uw eigen 
veiligheid staat uiteraard voorop.

Waar en hoe kunt u melden?
Wanneer u iets ziet wat u wilt melden, 
is het belangrijk dat u contact opneemt 
met de politie. Hiervoor zijn twee tele-
foonnummers beschikbaar:

112: Daar pakt u daders mee
•  Bel dit nummer als u getuige bent van 

een heterdaad situatie. Ziet u een in-
breker zijn slag slaan, of twee jongens 
een bushokje vernielen? Bel dan 112.

•  Wanneer u belt, probeer dan een dui-
delijk signalement van de daders te ge-

ven. Denk hierbij aan het  soort kleding 
die de dader draagt, welke kleur jas hij/
zij aan heeft of misschien heeft de da-
der een opvallend kapsel. Let goed op 
in welke richting de daders vertrekken 
en geef dit door aan de politie.

•  Daarnaast mag u 112 ook bellen wan-
neer u getuige bent van een auto-
ongeluk, als u ziet dat er iemand een 
grote hoeveelheid afval dumpt (zwaar 
milieudelict) of wanneer u getuige 
bent van geweld.

•  Bel dit nummer wanneer u verdachte 
personen in uw wijk ziet, die bijvoor-
beeld in auto’s kijken of foto’s maken 
van een woning.

0900 8844: Geen spoed, wel politie
•  U belt 0900 8844 wanneer u slacht-

offer bent van een woninginbraak en 
sporen ziet van inbraak, zoals een ka-
pot raam of een beschadigde deur.

•  U kunt dit nummer ook gebruiken wan-
neer u een afspraak wilt maken voor 
het doen van aangifte.

•  Voor overige vragen aan de politie, 
kunt u dit nummer ook bellen.

Wanneer u melding maakt van een he-
terdaad of een verdachte situatie, meld 
dan alstublieft ook dat u dit doet omdat 
u deelneemt aan ‘Waaks!’.

Wij hopen op een succesvolle samen-
werking en willen graag samen met u 
optreden tegen de criminaliteit in uw 
wijk.

Gemeente Sint-Oedenrode: Bestemmingsplan 
“Vakantiepark Boschvoort te Sint-Oedenrode” 
vastgesteld

Bestemmingsplan “Vakantiepark 
Boschvoort te Sint-Oedenrode” ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van het bepaalde in artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat de gemeenteraad op 26 september 
2013 het bestemmingsplan “Vakantie-
park Boschvoort te Sint-Oedenrode”, 
NL.IMRO.0846.BP2012BUI01KOEVE5-
vg01 gewijzigd heeft vastgesteld. 

Omschrijving bestemmingsplan “Vakan-
tiepark Boschvoort te Sint-Oedenrode”.
Het bestemmingsplan “Vakantiepark 
Boschvoort te Sint-Oedenrode” maakt 
de realisering van een vakantiepark mo-
gelijk door uitbreiding van de bestaande 
recreatiebestemming aan de Koeve-
ringsedijk 5.  De uitbreiding betreft de 
oprichting van 11 dubbele vakantiebun-
galows, en 4 enkele vakantiebungalows, 
een grasveld voor 17 toeristische stand-
plaatsen voor tenten, campers of cara-
vans, een parkeerterrein voor het parke-
ren van 49 auto’s, facilitaire gebouwen, 
zoals entree, receptie, campingwinkel, 
kantine en kinderboerderij met een to-
tale oppervlakte van ongeveer 500 m². 
Tussen de facilitaire gebouwen en het 
veld voor tenten, campers en caravans 
is een zone voor een speelveld, een 
zwembad en een kinderboerderij en een 
schuur met een oppervlakte van 150 m² 
voor de opslag van materialen en machi-
nes voor onderhoud. 

Wijzigingen
Het vastgestelde bestemmingsplan is 
ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan gewijzigd. Het gaat om een 
toevoeging van de bestemming “Water”. 
Daarbij is tevens de waterbergingsvoor-
ziening geregeld. Privaatrechtelijk is 
een aanvullende regeling getroffen ter 
voorkoming van ongewenst gebruik. 
Deze wijzigingen zijn opgenomen in ver-
band met ingediende zienswijzen. Meer 
informatie hierover is te vinden in het 
raadsbesluit, de nota van zienswijzen 
en het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan. 

Inzage
Vanaf vrijdag 29 november 2013 tot en 
met donderdag 9 januari 2014 liggen het 
vastgestelde bestemmingsplan met de 
bijbehorende stukken gedurende zes we-
ken ter inzage op het publieksplein van 
het gemeentehuis aan het Burgemeester 

Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het 
gemeentehuis is op werkdagen geopend 
tussen 9.00 en 12.30 uur. U kunt het be-
stemmingsplan ook raadplegen op de 
landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is informatie over 
het plan en een rechtstreekse link naar 
de landelijke voorziening opgenomen. 

Beroep 
Tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan kan gedurende de 
termijn van terinzagelegging schriftelijk  
beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Van deze moge-
lijkheid kunnen gebruikmaken:
•  een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren heeft gebracht;

•  een belanghebbende die kan aantonen 
dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest zijn zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad naar voren te brengen;

•  iedere belanghebbende voor zover 
het beroep betrekking heeft op wij-
zigingen die de gemeenteraad heeft 
aangebracht bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Een ingediend beroepschrift schorst niet 
de werking van het bestemmingsplan. U 
moet dan tevens een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit van de gemeenteraad 
omtrent de vaststelling van bestem-
mingsplan “Vakantiepark Boschvoort te 
Sint-Oedenrode” treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn, naast het indienen 
van een beroep, een verzoek om voor-
lopige voorziening bij de Voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State wordt ingediend, treedt 
het besluit tot vaststelling niet eerder 
in werking dan nadat op dat verzoek is 
beslist.

Vragen
Voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met J. den Otter van het team 
Ruimtelijke Ordening (0413-481337).

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Witte mobiel Samsung Galaxy ACE
• Zwarte heren portemonnee met pasjes
• Zwarte heren bril op sterkte

Inzameling aan huis van wit- en bruingoed en grof 
huishoudelijk afval op vrijdag 6 december

Op vrijdag 6 december wordt wit- en 
bruingoed en grof huishoudelijk afval 
ingezameld, wanneer dit schriftelijk is 
aangemeld op dinsdag 3 december bij 
de Van Kaathoven Groep. De kosten hier-
voor bedragen € 20,- voor het wit- en 
bruingoed en € 0,185 per kilo (met een 
minimum bedrag van € 18,15) voor grof 
huishoudelijk afval.

Machtiging
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtiging nodig. Een machtigings-
formulier is verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak 
te maken. Ook kunt u een machtigings-
formulier via www.sint-oedenrode.nl 
downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 

gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-
vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. 
Dit formulier/deze kaart moet op dins-
dag 3 december bij Van Kaathoven 
Groep zijn.

Hebt u de machtiging op tijd verstuurd zet 
dan het afval op 6 december om 07.30 uur 
duidelijk zichtbaar voor uw huis.

Tip
Zelf brengen van afval naar de milieu-
straat is goedkoper dan het laten opha-
len. Bruikbare spullen kunnen naar de 
Kringloopwinkel aan de Sluitappel 17a 
(na telefonische aanmelding: 
0413-490950).

Inzameling oud papier 
week 48
Donderdag 28 november
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 30 november
•  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;
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 3 december 2013 vindt er een 
openbare vergadering van de Monumen-
tencommissie plaats in de commissiekamer 
van het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. 

De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Zwarte pieten op 
de weekmarkt 

Vrijdag 29 november komen 
er  weer zwarte pieten naar de 
weekmarkt. Ze zullen voor jong 

en oud wat lekkers mee brengen.

             TOT VRIJDAG!

Martien van den Hove

De uitstraling van de Meierij….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Rooise verdachte steekpartij 
meldt zich bij politie
Donderdagavond heeft een 
23-jarige Rooienaar zich in Eind-
hoven bij de politie gemeld. Hij 
wordt verdacht van betrokken-
heid bij een steekpartij op de Ka-
rel de Grotelaand in Eindhoven. 
Bij de steekpartij op zondag 3 
november raakte een 31-jarige 
Eindhovenaar zwaargewond.  
Op dezelfde avond hield de po-
litie een 31-jarige man uit Best 
en een 29-jarige man Eindhoven 
aan. Ze waren volgens de poli-
tie niet direct betrokken en dus 

werden ze de eerste avond direct 
vrijgelaten.
 
Dader schuurbrand nog steeds 
niet gepakt
Enkele weken geleden moest de 
brandweer er aan te pas komen 
om een brandende schuur te 
blussen aan de Dommelrodelaan 
in Sint-Oedenrode. Niet veel later 
werd een Rooienaar gearresteerd 
als verdachte, maar hij werd snel 
weer vrijgelaten omdat hij niets 
met de brand te maken bleek te 
hebben. De politie is nog steeds 
op zoek naar de echte dader.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Standplaatsen

Vergadering voorbereidingscommissie op dinsdag 3 december 2013

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van dinsdag 
3 december 2013 (aanvang 20.00 uur) 
komen de volgende onderwerpen aan 
de orde:

A. Voorstellen:
1.  Voorstel inzake de vaststelling van de 

grondprijzen
2.  Vaststelling Huisvestingsverordening 

(i.c. tijdelijke huisvesting arbeidsmi-
granten)

3.  Samenwerking strategische agenda 
en bestuursopdracht 5-sterrenregio 
Noordoost-Brabant

4.  Voorstel inzake de aanpassing van de 
winkeltijdenverordening

5.  Nota mededinging bij paracommercië-
le rechtspersonen in relatie tot horeca

6.  Voorstel inzake de wijziging en actua-
lisering van de Algemene plaatselijke 
verordening (APV)

B. Ter bespreking: 
---

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogeheten 
technisch beraad gehouden. Daarbij zijn 
de behandelende ambtenaren aanwezig 
om technische (concrete, feitelijke) vra-
gen te beantwoorden. Ook het technisch 

beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481257 of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aanstaan-
de vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar 
zijn ook te raadplegen op de website van 
de gemeente.

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
Oranje-Nassaulaan 267 5491 HH 13-11-2013 Kappen 1 kastanjeboom
Julianastraat 30 5491 JZ 19-11-2013 Kappen 1 esdoorn
Pastoor Smitsstraat 44 5491 XP 19-11-2013 Kappen 1 beuk
Vresselseweg 42 5491 PD 11-11-2011 Omzetten bedrijfswoning naar 
   platte- landswoning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Nijnselseweg 10 5492 HE  6 weken Verbouwing woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Zijtaartseweg 7 5491 SG 25-11-2013 Omgevingsvergunning beperkte 
   milieutoets voor een agrarisch bedrijf
Bakkerpad 17 5492 TL 20-11-2013 Parkeergelegenheid bij 
   landschapscamping
Liempdseweg 21 5492 SM 20-11-2013 Omzetten bedrijfswoning naar 
   platte- landswoning
Damianenweg 26 5491 TJ 22-11-2013 Bouwen bijgebouw + gebruik 
   deels als recreatieve dagvoorziening
Merodestraat 20 5491 BM 25-11-2013 Plaatsen dakkapel achterzijde woning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Sloef 11 5492 TN 21-11-2013 Weigeren aanleggen sleufsilo 
   buiten bouwvlak
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Nieuwenhuizen 2-9 5491 VM  Het oprichten/veranderen van een agra-
   risch bedrijf, activiteit milieu (1e fase)
Nieuwenhuizen 2-9 5491 VM  Bouwen van een vleesvarkensstal en  
   loods, activiteit bouwen (2e fase) 
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
28 november 2013 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Bremhorst 1 ------  Bouwen restaurant en snackcorner
Slophoosweg 2  5491 XR  Het veranderen van een hondenkennel/  
   -fokkerij, activiteiten milieu en bouwen
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
28 november 2013 ter inzage.

Meldingen Activiteitenbesluit 
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 7 5491 SG  Het veranderen van een agrarisch bedrijf
Heuvel 9 5491 AC  Het oprichten van een eetcafé
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 19 november tot en 
met 25 november 2013 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van VV Rooi voor het houden van een 

beachvolley toernooi op 5 juli 2014 
op het parkeerterrein bij Sporthal de 
Streepen, Laan van Mariëndael te Sint-
Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Café van Ouds voor het houden van 

een Nieuwjaarsduik op 1 januari 2014 
op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.

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

Evenementen

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan de heer F. van den Brand voor het 

innemen van een incidentele stand-
plaats op 23 november 2013 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode om geld 

in te zamelen voor de slachtoffers uit 
de Filipijnen.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Onderhoud verkeersbrug Lieshoutseweg
Volgende week maandag wordt begon-
nen met herstelwerkzaamheden aan de 
brug aan de Lieshoutseweg. Deze brug 
wordt aan de onder- en bovenzijde ge-
controleerd en zonodig gerepareerd. Tij-
dens dit werk is er geen verkeer mogelijk 
over de brug. Er wordt een omleiding ge-
plaatst die loopt over de Lieshoutsedijk, 
Eversestraat en Oostelijke Randweg.

Binnenkort wordt eveneens de brug aan 
de Rijcevorsel van Kessellaan onder han-
den genomen. Tijdens dit werk kan het 
verkeer gewoon gebruik blijven maken 
van de brug.

Het werk is afhankelijk van de weersom-
standigheden en kan als gevolg daarvan 
korter of langer duren

Afdeling Samenlevingszaken 
(0413)481378

Te boeken op:
Groot onderhoud wegen
FCL: 7210128

Streekfonds Het Groene Woud 
ondersteunt Koster Brock-project
Dit jaar draaide het project van 
“Koster Brock” voor de zevende 
keer, mede dankzij de vele vrij-
willigers. In dit project beleven 
de kinderen van de groepen 5 
van alle basisscholen in Sint-
Oedenrode de geschiedenis van 
Sint-Oedenrode door middel van 
een historische wandeling door 
het dorp. In die zeven jaren is er 
erg veel tijd en energie gestoken 
in het alsmaar verbeteren en aan-
vullen van onderdelen van het 
project. Dit betekende ook dat 
de kleding van de verschillende 
vrijwilligers inmiddels zeven jaar 
oud is en hard aan vernieuwing 
toe. Het Streekfonds Het Groene 
Woud heeft besloten een finan-
ciële bijdrage te verlenen aan de 
vervanging van de kleding.

André van de Warenburg, coördi-
nator en secretaris van het Koster 
Brock-project: “De vervanging van 
de kleding doet een grote aan-
slag op ons kleine budget. Door 
de bijdrage van het Streekfonds 
Het Groene Woud kunnen we 
nu overgaan tot vernieuwing van 
onze kleding en de vervanging of 
aanvulling van de verschillende at-

tributen. Geweldig voor ons, maar 
nog mooier voor de kinderen. Wij 
hopen dat dit project niet alleen 
voor Sint-Oedenrode beschik-
baar blijft, maar dat de opzet zijn 
weerklank vindt in alle gemeenten 
van Het Groene Woud. Wij staan 
in ieder geval klaar om hen van 
een blauwdruk van ons project te 
voorzien.”

Geschiedenis beleven
Het doel van het project Kos-
ter Brock is om de kinderen van 
groep 5 de geschiedenis van Sint-
Oedenrode te laten beleven. Hier-
voor wordt een wandeling door 
het dorp ingezet, waarbij zij tien 
locaties bezoeken en hier activitei-
ten aangeboden krijgen die pas-
send zijn bij de locatie. SKOSO, de 
Stichting voor Katholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode, die het Koster 
Brock-project heeft geadopteerd, 
vindt het van belang de kinderen 
ook historisch besef mee te geven, 
waardoor een hechtere band met 
het eigen dorp ontstaat. 

Streekfonds Het Groene Woud
Stichting Streekrekening Het 
Groene Woud beheert het Streek-

fonds Het Groene Woud. Het 
fonds wordt gevuld middels een 
extra rente die de Rabobank geeft 
over Rabo StreekRekeningen Het 
Groene Woud. Daarbij wordt er 
ook een deel van de rente ge-
schonken door deze rekeninghou-
ders. Ook ontvangt de Stichting 
Streekrekening Het Groene Woud 
een bedrag aan donaties t.b.v. het 
Streekfonds. Jaarlijks is vanuit het 
Streekfonds circa € 200.000,- be-
schikbaar voor projecten die de 
kwaliteit van Het Groene Woud 
versterken. Zie ook: www.het-
groenewoud.com/streekrekening.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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26 november    
Pastoraal kernteam 12.30-14.00 uur
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur

27 november    
Alpha cursus Parochiecentrum                            
18.30-21.30 uur

2 december       
Biddende Moeders Parochiezaal Nijn-
sel 13.30-14.15 uur

3 december       
Bezinningsavond heiligen Parochie-
zaal Nijnsel 20.00-21.30 uur
Sint Antonius van Padua
Overleg parochiebestuur                                                                                                          
20.30-22.30 uur

4 december       
Alpha-cursus Parochiezaal DGH                           
18.30-21.30 uur
Bijeenkomst koorbesturen                                                                                                      
20.00-21.30 uur

6 december       
Viering Odendael 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie                                                                                             
10.00-12.00 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

Onze fouten en tekorten te belijden is moeilijk voor ons, 
maar het brengt ons wel vrede. Wij zijn zondaars en hebben 
Gods vergeving nodig.

Paus Franciscus

Adriaan de Mol neemt afscheid

Vele jaren was Adriaan de Mol een 
vertrouwd gezicht in de 
St. Petrus’ Bandenkerk in Son en in de 
St. Genovevakerk van Breugel. Een 
vertrouwd gezicht? Misschien is 
het beter te spreken van een “ver-
trouwd geluid”. Immers, 47 jaar 
bespeelde hij het orgel in Son en 
een kwart eeuw in Breugel. Ook 
in Berkenstaete kennen velen de 
muzikale talenten van Adriaan. 
Daarnaast heeft Adriaan de Mol 
menigmaal de oude kerktoren van 
Son beklommen om als beiaardier 
de klokken tot leven te brengen. 
Een hele staat van dienst waarvoor 
de parochie Adriaan veel dank is 
verschuldigd. Ook past een wel-
gemeende dank aan Adriaans 
echtgenote. Suze heeft haar man 
immers al die jaren in staat gesteld 
om vele uren in de kerk te vertoe-
ven. Dat dit soms wel wat vroeg 
van het gezinsleven (zeker met de 
feestdagen) dwingt respect af.

In een recent interview met het 
Eindhovens Dagblad sprak Adriaan 
over zijn werk als kerkmusicus: “Het 
mooie van mensen in de kerk is dat 
ze daadwerkelijk naar je luisteren. Ik 
huiver bij de gedachte van de rol als 
barpianist.” In al zijn jaren trouwe 
dienst, heeft Adriaan de Mol als 
organist en beiaardier velen van de 
gewijde muziek laten genieten en 
daardoor mensen ook zeker in ver-
voering gebracht. Om het in vakter-
men te zeggen. We hebben afgelo-
pen zondag afscheid genomen van 
een kerkmusicus ‘puur sang’!

De dank om dit bijzondere af-
scheid hebben we gevierd tijdens 
de eucharistieviering in de St. Gen-
ovevakerk en tijdens een samen-
zijn in Den Bauw. Adriaan en Suze: 
veel dank en geniet van een wel-
verdiend pensioen!

Pastoraal team en parochiebestuur 
H. Oda

Ceciliafeesten
Vorige week vrijdag, 22 november, 
was de feestdag van de heilige  
Cecilia. Deze heilige is patrones van 
kerkmusici en koorzangers. Veel 
kerkkoren eren hun schutspatrones 
met een Ceciliafeest. In de voorbije 
weken hebben ook de diverse koren 
van onze parochie hun Ceciliafeest 
gevierd. Voor sommige koren komt 
het feest nog. Graag danken wij alle 
koren, dirigenten en organisten voor 

hun grote inzet bij de verzorging 
van de liturgie in onze Odaparochie. 
Wij feliciteren alle koorleden die een 
jubileum mochten vieren en gede-
coreerd zijn met een ereteken van 
de Gregoriusvereniging. Tot slot een 
proficiat voor het dameskoor van 
Olland dat haar gouden jubileum 
viert op 6 december aanstaande.

Pastoraal team

Een brief over Oda
Vorige week, in de aanloop naar 
de afsluitende viering van afge-
lopen zondag, ontving ik onder-
staande brief van een parochiaan 
uit Son. Met haar instemming 
plaatsen wij deze brief. Een in-
drukwekkend levensverhaal met 
Oda als rode draad.

Pastoor Vincent Blom

Geachte pastoor Blom,
Ik loop al dagen rond met een 
waar gebeurd verhaal over een 
kleine Oda wat ik u niet wil ont-
houden. Misschien kunt u er in 
de plechtigheid een melding van 
maken.
In het eerste jaar van de oorlog, 
1941, werd er in Delft een klein 
meisje geboren, zij werd Oda ge-
noemd. Mijn ouders waren be-
vriend met de familie en zagen de 
kleine Oda groeien. Tot die be-
wuste avond. Omdat het oorlog 
was moest er in het huis van de 
baby Oda een Duitse soldaat in-
wonen. Hij kreeg de benedenka-
mer en de kleine Oda sliep in haar 

bedje in de kamer daarboven. Het 
was laat op de avond, er mocht 
geen licht meer aan in de huizen, 
toen de soldaat thuiskwam. Hij 
zette zijn geweer in de hoek van 
de kamer en toen klonk er een 
doffe klap. Meteen begon Oda 
hevig te huilen. Haar vader ging 
op de tast naar haar kamertje en 
pakte de kleine op. Hij voelde dat 
zij nat was en nam haar mee naar 
de ouderslaapkamer. Daar zagen 
de ouders tot hun ontsteltenis 
dat de baby geen natte luier had 
maar dat zij baadde in het bloed. 
In de armen van haar vader over-
leed het kleine mensje. Wat een 
drama. 
Mijn ouders waren inmiddels in 
verwachting van een baby en toen 
een meisje werd geboren noem-
den zij haar Oda, ter herinnering 
aan de kleine Oda uit Delft. Die 
Oda ben ik en ik denk nog vaak 
aan dat kleine mensje wiens naam 
ik heb gekregen. 

Met vriendelijke groeten,
Oda Buskens

Het (gouden) hart van Pastor Rens 

Sinds begin van de zomer tobt 
pastor Paul Rens met hartklachten. 
Deze klachten nemen op dit mo-
ment eerder toe dan af. Momen-
teel vinden er onderzoeken plaats 
om het (gouden) hart van Pastor 
Rens weer in het juiste ritme te 
brengen. Op dringend advies van 
zijn artsen moet pastor Rens het de 
komende weken rustig aan doen. 
Zijn werkzaamheden voor onze 
parochie zal hij zeker tot Kerstmis 
niet kunnen vervullen. Dit spijt 
hem zeer. De taken van pastor 

Rens worden waargenomen door 
de andere leden van het pastorale 
team. Tot aan de Kerst hebben we 
de liturgische vieringen waarvoor 
hij stond ingeroosterd kunnen 
overdragen. Mocht blijken dat zijn 
afwezigheid een langere periode 
in beslag gaat nemen -dit is mede 
afhankelijk van de onderzoeken 
in het ziekenhuis- zullen we wat 
betreft de eucharistievieringen op 
zaterdag en zondag naar een meer 
structurele oplossing moeten zoe-
ken.

Voor nu wensen we ons gewaar-
deerde teamlid veel sterkte toe en 
bidden om een voorspoedig her-
stel.

Namens het pastoraal team,
Pastoor Vincent Blom

ODA-STRIPBOEK
Afgelopen zondag werd het boek 
“H. Oda van Sint-Oedenrode”  
gepresenteerd. Een week eerder 
werd als verrassing een door de 
Rooise jeugd vervaardigd strip-
boek over Oda aan Bisschop  
Hurkmans overhandigd. Een heel 
fraai boekje met mooie -jeugdige- 

afbeeldingen in fleurige kleuren. 
Er is inmiddels veel vraag naar dit 
boekje. Het lag aanvankelijk niet 
in de bedoeling dit uit te geven, 
maar vanwege de vraag willen we 
dat nu wel gaan onderzoeken. We 
houden u op de hoogte.

Laatste bezinningsavond 
in de heiligenreeks

Dinsdag 3 december
Sint-Antonius van Padua
(1195-1230 na Chr)
Inleider: Pater Pushpa
Plaats: parochiezaal Nijnsel
Aanvang: 20 uur.

 

Op de laatste avond van deze reeks staan we stil bij 
het leven van de patroon van de kerk van Nijnsel: de 
heilige Antonius. Antonius was een gedreven prediker 
en velen vonden door hem de weg naar het geloof. 
Wellicht kan hij ook voor ons geloof een bron van in-
spiratie zijn. De verering van de heilige Antonius is al 
meer dan 100 jaar verbonden met het kerkdorp 
Nijnsel. Nog ieder jaar vindt de Antoniusnoveen plaats 
en wordt rond zijn feestdag de eucharistie gevierd in 
het processiepark. Op zijn feestdag, 13 juni, wijdde 

mgr. Hurkmans in Nijnsel een kapel in ter ere van de heilige uit Padua. 
Dinsdag 3 december overwegen wij zijn leven. Van harte welkom!
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Van de pastores

Met Jezus heb je pas écht een ‘Kerst man’
Komende zon-
dag begint de 
advent, onze 
voorbereiding 
op Kerstmis. 
Terwijl Sint-
Nicolaas nog 
volop bezig is 
schoenen te 
vullen zijn de 
eerste (com-

merciële) tekenen van Kerstmis 
al weer te ontdekken. Na pakjes-
avond worden we weer helemaal 
ondergedompeld in de romantische 
sfeer van Kerstmis. Op zich is het 
heel mooi dat velen dit feest vieren. 
De laatste dagen van december zijn 
bij uitstek de dagen van de huise-
lijke gezelligheid, van contact met 
familie en vrienden, van elkaar het 
goede en beste toewensen. Het is 
goed dat deze dagen er zijn. We 

kunnen immers niet zonder deze 
dagen van harmonie, vrede en 
saamhorigheid. Dat de commercie 
hier op inspeelt ligt voor de hand. 
Maar is dit alles de echte beteke-
nis van Kerstmis? Door al het goud, 
het engelenhaar en de overvloed 
van lichtjes wordt ons bijna het 
zicht ontnomen op de oorsprong 
van het kerstfeest. De oorsprong 
en de kern van dit feest vinden we 
in het vertrouwde kerstevangelie: 
God heeft zijn eigen Zoon naar de 
wereld gezonden om voor de men-
sen een teken van hoop, vergeving 
en liefde te zijn. Ja, Gods liefde is 
onder ons komen wonen in een 
weerloos Kind. En met Kerstmis wil 
God opnieuw geboren worden, en 
wel in ieder van ons. Gods liefde 
voor ieder mens: op de Filipijnen, 
in Syrië, in Egypte, in Son, Breugel 
en Sint-Oedenrode. Dat is Kerstmis 

vieren! Als thema voor het komen-
de Advent en Kerst hebben wij als 
pastoraal team het motto gekozen:

“Met Jezus heb je pas écht een 
kerst man”.  

Een motto in de geest van de be-
kende en pakkende uitspraken van 
“Loesje”.  Een motto dat ons tot 
nadenken mag aanzetten over wat 
voor ons Kerstmis tot een échte 
Kerstmis maakt. We denken er in 
deze weken op weg naar Jezus’ ge-
boortefeest over na. Hoe vieren wij 
dit feest, maar meer nog: wat vie-
ren wij  -wat vier ik- met dit feest. 
Hopelijk inspireert het kerstthema 
ons allen in de goede richting. Een 
mooie adventsperiode en een goe-
de voorbereiding op Kerstmis!

Pastoraal team

Woord van dank
Odajaar ten einde
Afgelopen zondag hebben wij met 
een eucharistieviering, een musi-
cal en een concert het H. Odajaar 
713 -2013 afgesloten. Een jaar 
waarin wij het 13e eeuwfeest van 
Sint-Oda hebben herdacht en ge-
vierd. Zeer velen uit onze parochie 
hebben op de een of andere wij-
ze een bijdrage geleverd aan het 
welslagen van dit bijzondere jaar. 
Tal van activiteiten hebben er im-
mers plaatsgevonden: enkele bij-
zondere eucharistievieringen, de 
tentoonstelling, een reeks bezin-
ningsavonden over de heiligen uit 
onze parochie, het boek over Oda, 
het nieuwe Odalied en bovenal 
het zo geslaagde Oda-project op 
de R.K. Basisscholen van Sint-
Oedenrode waarmee we onze 
jeugd het verhaal konden over-
dragen van de heilige naar wie 
Rooi is genoemd. Dit schoolpro-
ject, en het stripboekje dat daar 
een vrucht van is, mag terecht een 
hoogtepunt in dit jubileumjaar ge-
noemd worden. Zo was er veel ac-
tiviteit in het voorbije jaar, waarbij 
veel is gevraagd van tal van vrij-
willigers en vrijwilligsters. 

Dank 
Dank aan allen. Dank aan ieder 
die, op welke wijze ook, zijn of 
haar steentje (of steen!!) heeft 
bijgedragen. Dank aan de “Oda-
Commissie” die al deze activitei-
ten heeft willen coördineren. Het 
13e eeuwfeest van Oda heeft veel 
mensen in beweging gebracht. 
Veel mensen zijn ook in beweging 
gekomen. Vanuit het hele land 
(mede door de werking van de 
TV-missen) zijn mensen naar Rooi 
gekomen of hebben informatie 
opgevraagd over onze heilige. 
Mgr. Hurkmans heeft in zijn preek 

van 17 november de Odaparochie 
“uniek” genoemd. Uniek, omdat 
onze parochie verbonden is met 
het leven van een concrete hei-
lige. Het afgelopen jaar werd ons 
gegeven om het leven van de hei-
lige Oda vanuit diverse kanten te 
belichten en opnieuw in het licht 
te zetten.

Heiligen 
Lange tijd waren heiligen een 
beetje uit de gratie. De laatste ja-
ren is er een hernieuwde aandacht 
voor deze geloofsgetuigen. Heili-
gen zijn immers mensen die Gods 
liefde in hun leven zichtbaar en 
concreet hebben gemaakt. Heili-
gen als wegwijzers het koninkrijk 
van God. Het Odajaar is feestelijk 
afgesloten met een eucharistievie-
ring met pelgrims uit Venray en 
Schagen, met een processie naar 
de Odakapel, met een musical en 
een concert. Onder Oda’s voor-
spraak zetten wij als parochie in 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 
onze zoektocht naar het konink-
rijk van God voort. Paus 
Franciscus inspireerde ons vorige 
week in een tweetal tweets om bij 
die zoektocht het voorbeeld van 
de heiligen hierbij niet uit het oog 
te verliezen: “Een heilige te zijn 
is geen privilege voor een selecte 
groep, maar een roeping voor ie-
dereen.” En Franciscus vervolgde 
in zijn tweede tweet: “Heiligen 
waren in hun leven geen super-
mensen. Zij waren mensen die 
God liefhadden met heel hun hart 
en deze vreugde deelden met ve-
len.” Dat het zo ook moge zijn in 
onze Odaparochie.

Pastoor Vincent Blom

Paulus kwam even dichtbij
Afgelopen zondag werd het Oda-
jaar in onze parochie afgesloten 
met een musical over het leven 
van Paulus. Paulus, apostel van 
Jezus, die in zijn jonge jaren chris-
tenen vervolgde en later Christus 
in zijn hart sloot. En hoe. Hij is het 
die schreef: ‘Ikzelf leef niet meer, 
Christus leeft in mij.’ (Brief aan de 
Galaten 2,20) De tweede lezing 
van de zondagse eucharistieviering 
wordt vaak genomen uit de brie-
ven die Paulus schreef. Ze staan te 
boek als moeilijke teksten. Maar 
door de musical kon deze moei-
lijke Paulus ons dichterbij komen. 
We maakten kennis met Paulus, 
sterk door Jezus, en met de eerste 
christenen vol liefdesvuur en elan. 

Maar evengoed mensen als u en 
ik. Paulus, Barnabas, Silas, Lydia, 
Lucas en alle anderen hebben zon-
dag een gezicht gekregen.

Dat alles speelde zich af in een goed 
gevulde kerk van de Goede Herder. 
Blij waren we om te zien dat uit 
alle kernen vrijwilligers, parochia-
nen van alle leeftijden, de Goede 
Herder binnenstroomden voor een 
in alle opzichten warme middag. 
Er was een prachtig, megagroot 
podium gemaakt in de kerk. De 
uitvoerenden, de KISI kids, waren 
dat grote podium dubbel en dwars 
waard. We hebben genoten van de 
grappige en ontroerende scenes, 
de zang en dans. De KISI’s zijn in 

woord en daad in de schoenen van 
Paulus gaan staan.
Onze dank gaat uit naar iedereen 
die geholpen heeft de voorstelling 
te verwezenlijken. Onze speciale 
dank gaat uit naar de firma Van 
Stiphout, die materiaal en vrijwil-
ligers beschikbaar gesteld heeft 
voor het prachtige podium. Ook 
danken wij kwekerij Krans voor de 
beschikbaar gestelde planten. Niet 
in de laatste plaats danken wij Ed 
Saris en Leo van der Kallen voor 
hun coördinerende activiteiten.
Moge het vuurtje van ‘Paulus’ blij-
ven branden en hopelijk verder uit-
groeien in onze parochie!

Manon van den Broek
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Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, 

Zaterdag 30 november
18.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. Capella Musica                                                                            
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            

Zondag 1 december
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor, 
Kinderwoorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Han Ver-
hagen, Miet van Kemenade, Mies 
Merks-van de Rijt, uit dankbaar-
heid.

Zaterdag 7 december
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
Intentie: Digna Versantvoort-
Merks, Mieke Swinkels-Rooijac-
kers, Carlo Brouwers.

De Goede Herder

Zaterdag 30 november 
19.00u. Eucharistie met parochieel 
kor.

Intenties: Jan Lodewijcks; Dora 
Lodewijcks; Hans en Elly van de 
Nieuwenhuijzen-Verhagen en Si-
mone.

H. Martinus Olland

Zaterdag 30 november 
17.30 u. Eucharistie met kerkkoor.

Intenties:
Hanneke Hagelaars-v.d. Kerkhof, 
overleden ouders Essens-Swinkels 
en Astrid, Jan van Roosmalen, 
Christ Holl.

Martinuskerk 

Zondag 1 december 
9.30u. Eucharistieviering met het 
Martinuskoor.
Intenties: Bijzondere intentie, 
Agnes en Leon Verwilghen-van 
der Wielen, Leonie van der Poel-
Peeters, JokeVerbunt-Kats, Marie-
Louise Timmermans-van de Pas, 
Gerard Voets, Piet Verhagen, Ton 
van Boxtel, Gerard en Sjaan Wen-
ting-Kreté en Annemiek, Fam. 
Wijshoff-Godschalk, Fam. Seeve-
rens, Z.E. Heer W. Beenders, voor 
de levende en overleden leden van 

het Martinuskoor

Maandag
9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 
9.00u. Eucharistie.

Woensdag  
9.00u. Eucharistie. 

Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
10.00u. Repetitie R. en Trouwkoor.
Vrijdag 10.00u. Eucharistie in 
Odendael i.v.m. 1e vrijdag v.d. 
maand. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl
 
Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 30 Nov. 
geen Eucharistieviering

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 1 dec. 
11.00u.  Eucharistieviering met da-
meskoor  en om 12.30u. doop van 
Nieke Habraken
Intenties: 
Harrie en Tina Kerkhof- v.d. He-

ijden, Wilhelmien Kuijpers- Kerk-
hof, Janny Kerkhof- van Rooy, 
Theo Vos, Mien v.d. Brand- van 
oorschodt, nms dameskoor, Grard 
en Mieke van Kessel- van Zut-
phen, An Schepens- v.d. Velden, 
Jans v.d. Meerakker, Bert Schoen-
makers, Peter Verhagen.        

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 30 november
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel m.m.v. de Capella Musica 
Sacra uit Helmond
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Overeenkomstig de wens van het 
gastkoor wordt deze viering ge-
houden in de kerk in Breugel. Dit 
in afwijking van de gebruikelijke 
rooster van vieringen op zaterdag.

Zondag 1 december, Eerste zon-
dag van de Advent
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Familie Lavrijssen-van 
Roy, Annie Theunisse-Smits, ou-
ders Van den Hurk-van Dijk, over-
leden ouders en kinderen Versant-
voort, Corrie van Hal.

Maandag 2 december
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 4 december
19.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 6 december, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 1 december, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predi-
kant Ds.Ds. Bas Stigter, 1e Advent, 
Dienst van Schrift en Tafel.

Odendael

1 december
10 uur Communieviering met 
Odendaelkoor
intentie: Jan Kraaijvanger en zoon 
Harrie. 6 december, 1e vrijdag van 
de maand
Eucharistieviering 10 uur

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.
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MooiRooikrantDe30 
Feestelijke afsluiting herdenkingsjaar heilige Oda

Burgemeester Hans Gilissen en 
wethouder Jan Loonen van de ge-
meente Venray waren in de nacht 
van 23 op 24 november te voet 
vertrokken naar Rooi om hier de 
feestelijke afsluiting van het her-
denkingsjaar van de heilige Oda 
mee te maken. De heilige Oda is 
namelijk ook patrones van Venray, 
vandaar deze gezamenlijke fees-
telijke afsluiting. 

Om 2.00 uur in de nacht waren 
de burgervader en zijn wethou-
der vertrokken vanaf de Grote 
kerk in Venray voor een voet-
tocht van ruim 42 kilometer naar 
Sint-Oedenrode. Aan de Rooise 
gemeentegrens werden zij opge-
wacht door burgemeester Peter 
Maas. Om half tien begon in de 

heilige Martinuskerk, de eucharis-
tieviering, met als hoofdcelebrant 
Deken Harrie Smeets van de paro-
chie St. Petrus’ Banden uit Venraij. 
Ook Schutterij ’t Zandakker Gilde 
Sint Jan Venray was aanwezig om 
samen met het St. Jorisgilde deze 
eucharistie te vieren.

Deze unieke heilige mis werd mu-
zikaal begeleid door het kinderkoor 
‘de Kisi-Kids.’ Aan het einde van 
deze heilige mis werden er relieken 
uitgewisseld en alle Oda’s uit beide 
gemeenten kregen een aandenken 
aan deze bijzondere gebeurtenis. 
Na de zegening gingen de geeste-
lijke en burgerlijke vaderen, vooraf 
gegaan door de gildes, naar de 
kapel van de heilige Oda, alwaar 
haar een eer werd bewezen.

Klassiek orgelconcert met Capella Monteverde

Het Projectkoor Capella Monte-
verde wat zondagmiddag optrad 
in de Rooise kerk bestond uit twin-
tig vocalisten uit alle windstreken. 
Het koor stond onder leiding van  

Reinier Wakelkamp en op deze 
zondagmiddag gaven zij een con-
cert met werken uit de renaissance 
en vroeg-barok. Meer dan hon-
derd bezoekers konden er zonder 

meer van genieten. Het was dan 
ook een waardige afsluiting van 
deze feestelijk Oda dag, met me-
dewerking van de stichting Smits-
orgel.

Martinuskoor eert jubilarissen 
tijdens Ceciliafeest

Zoals de traditie betaamt, vier-
den diverse koren de afgelopen 
week het Ceciliafeest. Zo ook het 
Rooise Martinuskoor. Betty van 
Dijk, Myriam van Hoof, Annie van 
Overbeek en Jan van den Elsen 
zijn allemaal 25 jaar lid van het 
Martinuskoor.

“Ik sta hier met een dubbel ge-
voel”, aldus voorzitter Mies  
Bekkers. “We eren vandaag vier 
jubilarissen. Jan kan er echter niet 
bij zijn, vanwege ernstige ziekte. 
Vanochtend zijn we bij hem langs 
geweest om hem toch de eer te 
bewijzen en het speldje te over-
handigen. Ook voor Annie is er 
sprake van een dubbele tint omdat 
zij nog maar pas afscheid heeft ge-
nomen van haar man. Toch staan 
deze vier jubilarissen samen voor 
een eeuw lidmaatschap.”
Betty van Dijk zal nooit een repe-
titie overslaan. Ze zingt met het 
Martinuskoor zowel in de eucha-
ristievieringen alsook in het rouw- 
en trouwkoor. Voor Annie van 
Overbeek geldt hetzelfde. Zij is al-
tijd als één van de eersten aanwe-
zig. Myriam van Hoof zingt alleen 
mee met het rouw- en trouwkoor. 
“Zij is wel een buitenbeentje. Af en 
toe is ze plotseling verdwenen”, 

grapte de voorzitter. Toch blijkt 
ook Annie het koor zeer toege-
negen. Mies: “Ze vroeg ons eens 
of we het jaarprogramma niet wat 
eerder kunnen sturen, zodat zij 
daar haar eigen programma op af 
kan stemmen.”
Na een welgemeend lang-zal-ze-
leven werden de dames uitgebreid 
door de aanwezigen gefeliciteerd. 
Voorlopig blijven ze nog wel een 
aantal jaar lid van het Martinus-
koor. Volgens Myriam van Hoof is 
dat echt niet moeilijk vol te hou-
den. Ze zingt ook al meer dan 
twintig jaar in het Roois Gemengd 
Koor. “Als je ’s morgens zingt, heb 
je de hele dag goede zin”, besluit 
ze heel eenvoudig.

 v.l.n.r.: Betty van Dijk, Annie van Overbeek en Myriam van Hoof.

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Autorijles bij Chris, 
vraag familie/vrienden 

hoe dat is !
€ 38,50 per lesuur

Beelden Herman Rademaker landen in raadzaal

Twaalf beelden van Herman Rade-
maker zijn deze week geland in de 
raadzaal van de gemeente Sint-
Oedenrode. De kunstwerken vor-
men één geheel omdat ze twaalf 
landen van Europa voorstellen. 

Het gaat om Denemarken, Noor-
wegen, Zweden, Finland, Rusland, 
Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, 
Frankrijk, Engeland en Nederland. 
In dit object ligt de zichtbare mens/
levensvisie van Rademaker ten 

grondslag. Of het symbool staat 
voor de op handen zijnde fusie 
tussen Sint-Oedenrode en enkele 
aangrenzende dorpen is niet zeker.
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Pastoor Smitsstraat 48 | 5491XP Olland | 0413-473428  info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl

22 december 

Brunch 
12.00-14.30 uur wordt verzorgd door de plaatselijke kok Peter Leenderts, met speciale gast.

Apres ski Party

30 november 
Apres ski Partymet Mystery DJ

Aanvang 20.00 uur entree gratis

Miniworkshop tablet/iPad
Op donderdag 28 november vanaf 
20.00 uur houdt Jan de Waal een 
Miniworkshop tablet/iPad in de 
Bibliotheek te Sint-Oedenrode.

Tablets zijn erg populair en veel 
mensen overwegen er een aan te 
schaffen. Maar hoe wijs te wor-
den in de wirwar van aanbieders 
en aanbiedingen? De bibliotheek 
weet raad met deze informatieve 
avond over tablets.
 
Allerlei vragen en zaken waarop je 
moet letten worden behandeld. Bv.:
- Wat is het voordeel van een iPad?
-  Waarom toch een Androidtablet 

aanschaffen of Google Chrome-

book?
-  Hoe kies je uit de miljoenen pro-

gramma's voor tablets en welke 
zijn veilig?

 
De bijeenkomst is geschikt voor 
bezitters van een tablet - zij krij-
gen een mini-workshop - of voor 
personen die overwegen om een 
tablet aan te schaffen. Jan de Waal 
- deskundige op Tabletgebied, be-
kend als Digibieb en 'digitale dui-
zendpoot' - is digitaal bibliotheca-
ris en geeft al jaren lezingen over 
digitale ontwikkelingen. Entree: 
€ 5,- / bibliotheekleden 10% of 
25% korting. Aanmelden kan via 
s.evers@bibliotheekmeierij.nl

Bibliotheek op zoek naar 
gastheren en gastvrouwen
Bibliotheek de Meierij is voor de 
locatie Sint-Oedenrode per 1-1-
2014 op zoek naar gastheren en 
gastvrouwen die minimaal één 
ochtend per week (maandag, 
woensdag of vrijdag) tussen 
10.00-12.00 uur de bezoekers van 
de bibliotheek verwelkomen.

Tijdens deze openingstijden kun-
nen  bezoekers gebruik maken van 
de materialen en voorzieningen in 
de bibliotheek en kunnen biblio-
theekleden zelfstandig hun materi-
alen meenemen en terugbrengen.

Als gastheer/ gastvrouw hebt u de 
volgende taken: ervoor zorgen dat 
bezoekers van de bibliotheek ge-
zien en gehoord worden; bezoe-
kers assisteren bij het meenemen 
en terugbrengen van materialen 
en bij financiële handelingen met 
de betaalautomaat; bezoekers 
wegwijs maken in de bibliotheek; 

zorgdragen voor een prettige sfeer 
in de bibliotheek.

Bent u die vrijwilliger die klantge-
richt en betrouwbaar is, en iemand 
die geïnteresseerd is in de ontwik-
kelingen in de samenleving, dan is 
deze vacature misschien wel iets 
voor u.
De bibliotheek biedt u: Een inspi-
rerende en dynamische werkom-
geving; vrijwilligersovereenkomst 
met aantrekkelijke voorwaarden; 
scholing en begeleiding.

Hebt u interesse?
Neem dan contact met het vrij-
willigerssteunpunt van Welzijn de 
Meierij; 073-5441400.
Of mail naar 
info@welzijndemeierij.nl. En als u 
geïnteresseerd bent meer moge-
lijkheden m.b.t. vrijwilligerswerk 
kijk gerust eens op onze site 
www.welzijndemeierij.nl 

Kimberly’s Fashion: voor grote én kleine maten
Veel vrouwen zullen Kimberly’s Fashion nog kennen 
van de grote maten. Toen de winkel net in Sint- 
Oedenrode arriveerde, werd dat voornamelijk ver-
kocht. Na de verhuizing naar de Heuvel is het as-
sortiment flink uitgebreid. Tegenwoordig zijn nog 
steeds de grote maten verkrijgbaar, maar kunnen 
ook vrouwen met kleinere maten er slagen. Jolanda 
en haar dochter Kimberly stellen iedere week de col-
lectie met zorg samen.

“Zowel moeders als dochters kunnen hier slagen”, 
overtuigt Jolanda. “We bieden kleding voor dames 
van alle leeftijden.” Het mooie is dan ook dat haar 
dochter Kimberly ook het vak in is gegaan. Samen 
kopen ze kleding in. Dat doen ze in Nederland, maar 
ook in het buitenland. Bijna iedere week rijden ze naar 
Parijs om daar de laatste mode op te halen. Jolanda: 
“Zo hebben we bijna iedere week een nieuwe voor-
raad en verrassen we onze klanten telkens opnieuw.” 
Nu ook Kimberly de inkoop mee verzorgt is dat terug 
te zien in de collectie. Het publiek wat binnenkomt is 
steeds meer divers. “Maar het zijn allemaal meiden 
en vrouwen die weten wat in de mode is. We merken 
nu dat er behoefte is aan de collecties die we voeren. 
Lekker stoer gecombineerd met super vrouwelijk en 
dit alles voor zeer aantrekkelijke prijzen. Zo kunnen 
de dames nog eens wat vaker een andere outfit aan-
schaffen”, vult dochter Kimberly aan. Jasjes en bla-
zers zijn op dit moment erg in. Ook bling-bling zie je 
in de gehele collectie terug. Eveneens in de accessoi-
res. Kimberly’s Fashion verkoopt namelijk ook siera-
den, horloges, sjaals en tassen. “We verkopen hier al 
leuke Sinterklaascadeautjes vanaf 4,95”, tipt Jolanda. 

Die hippe kleding geldt dus ook voor de dames met 
grote maten. Ook zij hebben nog steeds volop keuze. 
Kimberly’s Fashion gaat zeker tot maat 54. Zo bewijst 
Kimberly’s Fashion dat het voor alle vrouwen wat 
wils heeft. Tijdens een speciaal georganiseerde ‘ladies 
night’ kunnen Kimberly en moeder Jolanda de laatste 
mode aan u laten zien. Dat kan thuis, maar ook in de 
winkel. Wel op aanvraag natuurlijk en het minimum 
aantal deelnemers is tien personen. Wilt u eens met 
een groepje vriendinnen ontspannen winkelen met 
koffie en gebak en verrast worden met een goodie-
bag? Meld je dan aan via onderstaand adres. Degene 
die het ‘feestje’ regelt wordt beloond met een waar-
debon van vijftig euro. Kimberly’s Fashion, Heuvel 38a, 06-22856471

advertorial
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nog   dagen

tot carnaval  
95PAPGAT JOURNAAL

Het mikpunt van goedbedoelde spot

‘Heeft de Stichting al gebeld?’ sms-
te Paul Verstraten begin mei naar 
zijn maat Erwin Delisse. De twee 
maakten regelmatig grappen over 
een eventuele heerschappij van 
Papgat. Eigenlijk al een paar jaar. 
Iedere Carnaval weer deelden ze 
plaagstootjes uit aan alles wat met 
de Raad van Elf of het Prinselijk 
duo te maken had. Hier en daar een 
steek afpakken en nog wat gekloot 
meer. Nu maken ze kans om zelf 
het mikpunt te worden van goed-
bedoelde spot, want dit jaar zwaai-
en Erwin en Paul zelf de scepter.

“Het hele jaar probeerde schoon-
vader me voor het blok te zetten 
door op de man af te vragen of ik 
de nieuwe adjudant zou worden. 
Gelukkig heb ik niks door laten 
schemeren, want toen wij ineens 
tevoorschijn kwamen was hij nogal 
verrast.” Paul vertelt met een brede 
grijns over zijn schoonpa en oud-
Prins Ad Vulders. Het kan geen toe-
val meer zijn. Zowel Paul als Erwin 
zijn doordrenkt met Carnaval. Ook 
de dames Chantal en Marleen hou-
den van het volksfeest. Ze stemden 
er dan ook graag mee in toen ze 
hoorden dat hun mannen gevraagd 
waren voor deze eer. Erwin: “Op 
21 mei werd ik gebeld of ik langs-
kwam. Het ging over het boek 55 
jaar Papgat. ‘Ja, dat zal wel’, dacht 
ik. Waarom zouden ze mij voor dat 
boek moeten hebben. Ik kon eigen-
lijk pas aan het eind van de week, 
maar omdat ik een vermoeden had, 

maakte ik wat eerder tijd vrij. Mijn 
vermoeden werd bevestigd toen 
ik Bart en Floris zag zitten. Toen 
ik thuis kwam heb ik het er met 
Marleen over gehad, ’s nachts pro-
beerde ik te slapen, maar dat ging 
natuurlijk niet. De volgende dag 
wilden we nog wat dingen weten, 
want je springt toch in het diepe. 
Daarna hakten we de knoop door.”

“’S NACHTS PROBEERDE 
IK TE SLAPEN, 

MAAR DAT GING 
NATUURLIJK NIET.” 

Ook Paul doorzag de list van de 
Prins Keuze Kommissie. Hij werd 
gevraagd om voor een karwei naar 
ene familie Vervoort op de Vres-
selseweg te gaan. “Even opzoe-
ken”, dacht ik, “want volgens mij 
woont daar geen Vervoort. Toen ik 
Habraken zag staan wist ik genoeg. 
Chantal zei nog ‘maak je niet lek-
ker’, maar ik kreeg wel gelijk!” Zo 
gebeurde het dat plotseling twee 
vrienden, twee leden van ’t Skro-
thupke, zich op konden maken 
voor een bijzonder jaar. Maanden 
van stilzwijgen volgden. In principe 
waren ze al vrij snel gesnapt tijdens 
het foto’s maken in de grote tuin 
van Bert Verbakel. “We zagen een 
flits die niet van ons was”, blikt Er-
win terug. “Een paar maanden later 

kwam de buurman van Jo Verbakel 
naar hem toe met zijn camera om 
zijn ‘vangst’ te laten zijn.” Geluk-
kig was niet helemaal zichtbaar wie 
de gedaantes waren. Paul beleefde 
hachelijke momenten met zijn col-
lega’s – tevens Raad van Elf leden 
– Hans Zonnenberg, Tonio van 
Berkel (zijn baas) en Robert  
Strijbosch. Vooral omdat ze soms 
gerichte vragen stelden die hem 
deden blozen en zelfs als ‘jager’ 
bij hem aan de deur stonden. Daar 
merkten ze dat hun collega had ge-
logen over zijn ‘whereabout’. Toch 
viel het kwartje nooit echt. “Zover 
wij weten hebben twee mensen het 
naar aanleiding van de tips goed 
geraden”, zegt de Prins, die samen 
met zijn Adjudant de aanwijzingen 
maakte. De twee zijn blij dat de tijd 
van liegen nu voorbij is.
Erwin en Paul volgen clubkompa-
nen  Roel van Eck en Marijn v/d 
Burgt op die zeven jaar geleden het 
koppel vormden. Ze kunnen hun 
borst natmaken, want door al dat 
‘gekloot’ van de laatste jaren zullen 
er nog wat ballen terug worden ge-
kaatst. Ondertussen zijn de eerste 
festiviteiten achter de rug en kun-
nen zij terug kijken op een geweldig 
spektakel. “Nooit gedacht dat het 
zo’n geweldig tafereel zou zijn” ge-
ven Erwin en Paul beide toe. “Ook 
de begeleiding van de Prins Keuze 
Kommissie is iets om trots op te zijn, 
alles is tot in de puntjes geregeld. 
Het is nu al met één woord gewel-
dig!”

Schoonheidssalon
Diependaal

WENST PRINS ERWIN EN ADJUDANT PAUL

MARLEEN EN CHANTAL EN DE KINDEREN

UN MOI SKÔN JAOR TOE !!!

PROFICIAT !!!

FELICITATIES AAN 
DE PRINS EN ADJUDANT

Namens Stichting Papgat feliciteren wij onze hoogheid Prins Erwin Pap d'n 
Urste en zijn heer Adjudant Paul. Wij hopen dat jullie, jullie dames Marleen 
en Chantal een super carnaval met ons beleven. Geniet 5 kwartier in een uur. 

Succes en alaaf.
 

Namens de Raad van 11 en de hofdames feliciteren wij Prins Erwin Pap d'n 
Urste en zijn heer Adjudant Paul en de dames Marleen en Chantal. Wij gaan 

er samen met jullie een geweldig carnaval van maken ! Succes en alaaf.

Het scoutingsapparaat van KV de 
Narrekap is nog beter dan dat van 
een gemiddelde topvoetbalclub. 
Na de 26e Klompenklets in za-
lencentrum De Beurs, afgelopen 
weekend, was dat wederom over-
duidelijk. Met een gevarieerd en 
hilarisch programma trok het eve-
nement drie keer een volle zaal. 
Natuurlijk kwam dat door de aan-
getrokken ‘spelers’.

Weet je waarom Arabieren een 
hoofddoek omhebben? Omdat 
een vaatwasser zo moeilijk loopt! 
Dit was één van de betere grap-
pen en kwam uit de mond van Ad 
Vermeulen, oftewel Sjefke Kiep. 
Iedere tonprater had zijn compleet 
eigen stijl. Terwijl de een rondliep 
en dicht bij het publiek wilde staan, 
bleef de ander veilig achter de ton. 
Rob van Elst had de eer om af te 
mogen trappen. Hij deed dat zeker 
naar behoren. Zijn sterke buut zou 
je niet eens een opwarmer kun-

nen noemen. Het publiek werd 
direct meegezogen in de carrousel 
van Brabantse grappen en grollen. 
Zowel het begin als het einde was 
wervelend. Want wat is er nu beter 
om af te sluiten met de zesvoudig 

Brabants kampioen Berry 
Knapen? Eigenlijk niets. Zijn 
scherpe tongval, kordate mi-
miek en komische voorko-
men, deed het publiek hopen 
dat de avond nog niet voor-

bij was.
Toen het publiek de zaal verliet 
mijmerde het nog na over Jasper 
van Gerwen die als kleine Daan-
tje probeerde om Knapen, Van 
Elst en Vermeulen te evenaren. 
Hij was sterk, maar nog niet zo 
goed als deze drie. Rien Bekkers, 
die een thuiswedstrijd speelde als 
Rinuske de Sleurklager, bleek erg 
in vorm. Zijn ervaring en goed 

gevoel voor dubbelzinnige grap-
pen en woordspelingen deed de 
zaal dijenkletsen. Ook de dames 
kwamen aan hun trekken. Vaak 
moeten ze luisteren naar man-
nelijke kletsers die voor mannen 
herkenbare en daarom grappige 
verhaallijnen de zaal in slingeren. 
Deze editie van Klompenklets 
zorgde Kitty Goverde alias Bertha 
van de Meulenperd er voor dat de 
vrouwen wat extra aandacht kre-
gen. Een sterk staaltje Girl Power. 
Freddy van den Elzen completeer-
de het komisch clubje. Hij kwam 
helemaal uit….Vorstenbosch. Uit 
België toch? Nee, echt waar, uit 
Vorstenbosch. Met zijn zwaar 
Antwerps accent nam hij ieder-
een in de maling. Zou hij enkele 
weken tussen de Vlaamse mon-
niken hebben geleefd? Hij wist in 
ieder geval iedereen geraffineerd 
te bespelen. Zowel de Narrekapel, 
met in het bijzonder Eugéne, als 
de zaal. 

Kofferen Bar

‘t Leeuwke

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

‘t Leeuwke

De Rooise horeca feliciteert prins Erwin en adjudant Paul

Scouts KV Narrekap zorgen voor volle zalen

Rien Bekkers voelde zich kiplekker in De Beurs.

Ad Vermeulen wist als Sjefke Kiep 
de zaal voor zich te winnen.
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Harmonie Nijnsel beleeft een spannende tijd

Het is bijna zover, vol verwachting 
klopt ons hart. Harmonie Nijnsel 
gaat op 1 december op concours 
in Enschede. De muzikanten staan 
op scherp en de sfeer is op en top. 
In de afgelopen tijd heeft het or-
kest niet stil gezeten en in de aan-
komende tijd zult u veel van ons 
horen. Hieronder leest u er meer 
over.

Concours
Het is een spannende tijd, op 1 
december moet harmonie Nijnsel 
laten zien hoe goed ze in muzi-
kale zin zijn ontwikkeld. Voor een 
deskundige jury zullen wij de vol-
gende muziekwerken ten gehore 
gaan brengen. Inspeelwerk: Alpina 

Fanfare – Franco Cesarini
Verplicht werk 1: Bulgarian Dances 
- Franco Cesarini
Verplicht werk 2: Mexican Pictures 
- Franco Cesarini
Misschien heeft u deze muziek-
werken al gehoord tijdens het 
Jumbo Muziek Festival in Zijtaart. 
Hier heeft onze harmonie met dit 
repertoire 7,9 punten behaald. 
Op zich een prima score, maar de 
muzikanten hopen er nog meer 
uit te kunnen halen in Enschede. 
Daarvoor wordt er nog veel ge-
repeteerd. Heeft u  ons optreden 
gemist, maar wilt u graag horen 
hoe het klinkt? Dat kan nog! Op 
vrijdag 29 november hebben wij 
een open repetitie in het cultureel 

educatief centrum Mariendael. U 
bent van harte welkom om te ko-
men luisteren. De open repetitie 
zal starten om 20.30 uur. 

Nieuwjaarsconcert
In het nieuwe jaar, als alle drukte 
rondom het concours weer ach-
ter de rug is, wil harmonie Nijnsel 
graag een schitterend nieuwjaars-
concert voor u neerzetten. Dit con-
cert zal plaatsvinden op zaterdag 4 
januari 2014 in gemeenschapshuis 
de Beckart. Tijdens dit concert zult 
u niet alleen ons groot orkest ho-
ren, maar ook het opleidingsorkest 
en de percussiegroep zijn fanatiek 
aan het repeteren om voor u iets 
moois neer te zetten.  Echter is het 

concert niet compleet zonder onze 
gast: Blaaskapel TIONA uit Nijnsel. 
Wij vinden het ontzettend leuk om 
deze bijzondere club op bezoek te 
hebben. Om de avond in het te-
ken van een nieuwjaarsborrel te 
zetten, kunt u tijdens ons optreden 
al genieten van een lekker drankje. 
U wilt dit toch niet missen? Kaar-
ten zijn nu al te koop, voor €5,00 
bij Bakkerij vd Eertwegh in Nijnsel, 
Boekhandel ’t Paperas, Juwelier 
Goudsmid Opaal of natuurlijk bij 
onze leden zelf. Na het concert 
hebben we weer een gezellige af-
terparty waarin we elkaar een mu-
zikaal 2014 kunnen wensen. De 
eerste consumptie is zoals vanouds 
weer gratis. 

Nijnsel meets…
In 2014 kunt u gaan genieten van 
de 2e editie van ‘Nijnsel Meets…’. 
Vorig jaar heeft onze harmonie 
een ontmoeting gehad met koor 
Aurora. In de gemoedelijk ambi-
ance van kerk de Goede Herder 
werd er een intieme sfeer gecre-
eerd en hebben mensen volop 
genoten van de mooie klanken 
en het gezellig feestje na afloop. 
In 2014 gaan we weer een koor 
ontmoeten. Dan zullen we een 
ontmoeting hebben met: Novelty! 
De harmonie en Novelty hebben 
er ontzettend veel zin in om er iets 
moois van te maken. Houdt vooral 
de plaatselijke media in de gaten 
om hier meer over te weten. 

Dus… wij ontmoeten u graag op 
vrijdag 29 november, 20.30 uur in 
Mariendael voor onze open (ge-
nerale) repetitie. En op zaterdag 4 
januari, gemeenschapshuis de 
Beckart voor het bijzondere con-
cert met Blaaskapel TIONA. 

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

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

Ko�eren 24
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

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

Ko�eren 24
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

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

NU VOLOP 
KLEDING VOOR 
DE FEESTDAGEN 
VERKRIJGBAAR, 
TEGEN PRIJZEN 
DIE U VAN ONS 
GEWEND BENT!

Rouwen is een heel breed begrip. 
Als papa en mama gaan scheiden, 
als de kat doodgaat of als oma over-
lijdt moet er verwerking aan te pas 
komen. Hoe moet je kinderen of 
jongeren daarin begeleiden? Een 
belangrijke vraag die Ingeborg Min-
derhoud afgelopen woensdagavond 
samen met enkele gasten probeerde 
te beantwoorden tijdens een bijeen-
komst in de bibliotheek over rouw 
en verlies. De opkomst was niet 
groot, maar er werd vruchtbaar in-
gegaan op het onderwerp.

“Ondanks dat het niet zo druk 
was, is het een zeer leerzame in-
teractieve avond geweest. Ik had 
heel veel materiaal meegenomen; 
Een spel speciaal voor jonge kinde-
ren, boeken voor kinderen met als 
thema scheiding en dood. Verder 
heb ik heel veel vanuit de praktijk 
gepraat en veel voorbeelden ge-
geven. Mensen hebben o.a. ant-
woorden gekregen op de vragen 
wat het verschil in rouw is tussen 
volwassenen en kinderen, wat kin-
deren kunnen begrijpen over dood-
gaan en scheiding, hoe je  kinderen 
en jongeren kunt ondersteunen en 
nog veel meer”, vertelt Ingeborg 
achteraf. De cijfers zijn niet mals. 

Eind 2011 waren er 34000 minder-
jarige kinderen van wie één van de 
ouders overleden is en 330 kinde-
ren van wie beide ouders overleden 
zijn. Er verliezen 1500 kinderen een 
broer of zus. Van de ruim 33.000 
echtscheidingen in 2012 betrof het 

in bijna 20.000 gevallen een schei-
ding waar minderjarige kinderen bij 
betrokken waren.  Een goede be-
geleiding is dus nodig en daar heeft 
de lezing van Ingeborg, in samen-
werking met De Bundel, een beetje 
aan bijgedragen. 

Praten over rouw en verlies bij jongeren en kinderen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

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

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

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

Kofferen 3a   5492 BL Sint-Oedenrode 
Tel.: 0413-477829    www.unique-kapsalon.nl

Zelfs onze goedheilig man is onder de indruk

100% grijsdekking 
in 10 minuten!
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Mooi in de regio
E-dreamz, gaat nét iets verder
Schijndel krijgt er een nieuwe ori-
ginele winkel bij: op 1 december 
opent E-dreamz haar deuren aan de 
Hertog Jan II Laan in Schijndel. 

In het pand waar voorheen  
Drogisterij de Vlinder was geves-
tigd opent Anita van Kronenburg 
haar nieuwe én spannende winkel: 
E-dreamz. Met een ‘echte winkel’ 
richt E-dreamz zich op de markt van 
lingerie, clubwear en aanverwante 
artikelen. In een tijd dat steeds meer 
winkels het afleggen tegen de toe-
nemende concurrentie van Internet, 

ziet E-dreamz daarin juist nieuwe 
mogelijkheden en kansen. 
Aankopen in lingerie, clubwear en 
aanverwante artikelen vindt veelal 
plaats op internet. Tot op zekere 
hoogte begrijpelijk, maar niet altijd 
praktisch. Zo is er van persoonlijk 
en deskundig advies over het al-
gemeen absoluut geen sprake en 
is ‘even passen’ ook geen optie. Bij 
E-dreamz krijgt u wél advies en is 
uitzoeken weer gewoon leuk! 

De nieuwe winkel laat zich het 
best omschrijven als ‘een linge-

riezaak die nét wat verder gaat’. 
Naast ‘standaard’ lingerie voor hem 
en haar, biedt E-dreamz ook een 
breed assortiment van hoogwaar-
dige clubwear en aanverwante ar-
tikelen. Bij het gehele assortiment 
staat kwaliteit voorop, u vindt dan 
ook uitsluitend top kwaliteit  pro-
ducten, waar we als E-dreamz vol-
ledig achter kunnen staan. Kortom: 
E-dreamz, een lingeriezaak met een 
assortiment dat nét wat verder gaat 
dan u verwacht… Benieuwd? Loop 
gewoon eens binnen, dat kan ge-
woon in Schijndel!!

advertorial
Bernhoven verkoopt weer 
vuurwerkbrillen
Ze zijn er weer! Bernhoven ver-
koopt ook dit jaar weer vuurwerk-
brillen. De brillen zijn in prijs ver-
laagd en kosten dit jaar slechts 
€ 2,--. Ze zijn verkrijgbaar aan de 
balie van de poli oogheelkunde in 
Uden en op de polikliniek in Oss.

Bernhoven verkoopt vuurwerkbril-
len en hoopt hiermee het aantal 
slachtoffers met oogletsel te ver-
minderen. De brillen zijn boven-
dien in prijs verlaagd. Door bij 
de inkoop samen te werken met 
van Mulekom Vuurwerk Oss en 
vuurwerkgroothandel Lesli Vuur-
werk, heeft Bernhoven de brillen 
in prijs kunnen verlagen. Er is een 
bril voor volwassenen en een voor 
kinderen, beide in leuke kleuren en 
ze kosten €2,- per stuk. Gelieve 
contant af te rekenen omdat pin-
nen niet mogelijk is. Van die prijs 
schenkt Bernhoven bovendien een 

euro aan de Stichting Visio Grave, 
een instituut voor slechtzienden en 
blinden in Grave, die het besteedt 
aan speelgoed en leermateriaal 
voor blinde kinderen.

Oogletsel
Tijdens de jaarwisseling is het elk 
jaar druk op de Spoed Eisende Hulp 
van Bernhoven. Er komen vooral 
patiënten met oogletsel. Het gaat 
hierbij niet alleen om de personen 
die zelf het vuurwerk afsteken, 
maar ook om de omstanders. Niet 
alleen volwassenen maar ook kin-
deren. Bernhoven hoopt dat door 
de verkoop van vuurwerkbrillen 
het aantal vuurwerkslachtoffers 
met oogletsel afneemt. Oogarts 
Loyson adviseert ook voor en na 
nieuwjaarsnacht een vuurwerkbril 
te dragen. De praktijk wijst uit dat 
juist dan de meeste slachtoffers 
vallen. 

Koen van de Sande jeugdprins Ploegersland
Zondag 24 november ging de car-
naval echt van start voor onze jeug-
dige Ploegers met de verkiezing van 
de jeugdprins(es) 2013-2014. De 13 
kandidaatjes wisten de spreuk ‘As ge 
d’n aor (d) mar het!’ waar te maken. 
Want zij voelden zich thuis op het 
podium van Ploegersresidentie De 
Punder. Met veel humor en plezier 
vertelden zij hun grootste blunder 
en zetten zij een playback act neer. 
En vertelden zij waarom zij graag 
Jeugdprins(es) van Ploegersland wil-
den worden. Na afloop werden de 
punten van de beste vijf deelnemers 
gepresenteerd. Koen van de Sande 
kwam onder groot gejuich van het 
publiek als winnaar uit de bus. On-
der de naam Prins Koenie zwaait 
hij samen met Z.D.H. Prins Willem 
Oranje de scepter over Ploegers-
land. Prins Koenie krijgt daarbij hulp 
van adjudant Coen van de Laar.

 

TIZONA 
pedicure en beauty salon 

 Pedicure | schoonheidsbehandelingen | 

Anti-aging behandelingen | body sugaring | make-up 

Kijk voor aanbiedingen op www.tizona.nl 
 
 

Miranda Tibosch | Kapelstraat 51 Eerde | 06-16142426 |  tizona@ziggo.nl 

Salloniki
RestaurantRestaurant

Aanstaande vrijdag 7 juni opent 
Grieks restaurant Salloniki.

Vanaf 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Het gehele weekend vanaf 
17.00 uur live muziek 

uit Griekenland.
Iedereen is van harte welkom.

Voor reservering tel: 073-6897817
Hoofdstraat 158, 5481 AJ Schijndel

A.s. vrijdag 
Griekse 

live muziek 
In Grieks 

restaurant 
Salloniki

Reserveren gewenst

Alle dagen open vanaf 11.00 uur 
tot sluiting keuken 22.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloten

Elke laatste vrijdag van de maand Griekse live muziek
Reserveren gewenst 073-6897817 of 06-50460906
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Wegens het stopzetten van de winkelactiviteiten 
willen we u laten profiteren van interessante 
kortingen op een groot deel van ons assortiment.

We gaan wel door met onze reparaties en service (ook aan huis), 
dus we horen ook na 31 december graag van u! 

Ook ons als Digitotaal Sint-Oedenrode 
is de economische malaise niet ongemoeid
gebleven. Daarom zijn wij met pijn in 
ons hart genoodzaakt onze winkelactiviteiten 
per 31-12-13 aan de heuvel 20 in Sint-Oedenrode te stoppen.

Heuvel 20 - 5492AD Sint-Oedenrode - 0413-473567 - info@digitotaal.com

UITVERKOOP

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Zussen binnenkort naar Filipijnen

Een actie waarvan het geld echt aankomt

De zusjes Priscella, Angelique en 
Mari-Christine Gevers stonden 
afgelopen zaterdag achter een 
kraampje op het Kerkplein om 
geld op te halen voor de Filipijnen. 
Binnenkort gaan ze er zelf naar toe 
om te helpen. Een extra garantie 
dat het geld echt aankomt.

“Wij hadden enkele maanden 
geleden samen een reis geboekt 
naar het inmiddels verwoeste 
land”, begint Priscella. “Toen 
hadden we nog geen besef van 
wat er te gebeuren stond. Kort 
nadat het nieuws binnenkwam, 
besloten we om de vakantie toch 
niet af te zeggen. In de plaats 
daarvan gaan we erheen om te 
helpen. We hebben namelijk een 
goede kennis die werkzaam is in 
het rampgebied. Zijn naam is Paul 
en hij heeft de organisatie Young 
Focus opgezet. Hiermee heeft hij 
al een hoop mensen een betere 

toekomst gegeven. Twee dagen 
na de ramp is de hulpverlener 

naar het land gegaan om daar 
een medische post op te zetten. 
Daar zit hij nu nog, samen met 
twee andere doktoren. Wij gaan 
op 6 december naar hem toe om 
hem persoonlijk het geld te over-
handigen. Daarmee kunnen dan 
medicijnen en andere voorraden 
ingekocht worden.” 

Het geld is ingezameld met een 
speciale actie. De kinderen uit 
groep acht van basisschool Dom-
melrode hadden appelflappen 
gebakken en aan de dames ge-
schonken. Deze kon het  winke-
lend publiek kopen voor één euro 
per stuk. Ook was er koffie, thee 
of chocomel te verkrijgen. Een 
enkeling doneerde zelfs meer dan 
nodig was. Zo was er een me-
vrouw die  vijftig euro in het potje 
stopte, zonder iets ervoor terug te 
willen.  

Vol programma voor café Van Ouds
Aankomend weekend heeft café 
Van Ouds veel te bieden. Op zater-
dagavond komt de rockband Third 
Half en op zondag is het tijd voor de 
Ierse middag.

‘Third Half’ is een retestrakke live 
band, met een dijk van een show 
gevuld met covers van Rock ’n Roll 
tot Hardrock. Third Half bouwt al-
tijd en overal een feestje. Door de 
opbouw van de sets lijkt het net of 
er meerdere, verschillende bands op 
het podium staan. Van een Rock-
show, tot Rock ’n Roll show geheel 
in stijl met contrabas en hollowbody 
naar 4-stemmige ballads. Met zo-
veel jaar ervaring en vakmanschap 

ben je gegarandeerd van een vette 
avond muziek.
Avontuurlijk, dorstig, melancholisch 
en vrolijk. Dat is Tinkers, Drinkers, 
Dreamers. Ze spelen Ierse en En-
gelse Folk. In haar ruim vijftienjarig 
bestaan heeft de band verschillende 
festivals aangedaan. Zo stonden zij 
onder meer op diverse edities van 
het Folkwoodsfestival (meest recent 
in 2010), het Eire at the Top festival 
in Enkhuizen en op het Parkfestival 
in Oosterhout.  Ook pubs, cafés en 
kleine intieme theaters zijn plekken 
waar Tinkers, Drinkers, Dreamers 
graag geziene gasten zijn.  De band 
gaat naast ballades en pretliederen, 
ook de dance-tunes niet uit de weg.  

advertorial

v.l.n.r.: Angelique, Priscella en Marie Christiene
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De familie Termeer vertrok anderhalf jaar geleden naar het 
Oostenrijkse Kappl om daar een nieuw leven op te bouwen. 
Inmiddels hebben ze de draai goed gevonden. Eens in de 
zoveel tijd verblijden ze ons met luchtpost. 

Zondagmorgen in Kappl…
De berg tegenover ons zit in de wolken, de temperatuur is aan 
het dalen en de verwachting is dat het gaat sneeuwen. De ka-
chel vol met hout brandt en langzaam wordt ons huisje lekker 
warm. Een kopje koffie en even op internet kijken wat er alle-
maal in Nederland gebeurt. De (hoog)nodige huishoudelijke taakjes worden uitgevoerd 
en dan gaan we weer beginnen met de voorbereiding op de winter.

De komende nachten gaat het behoorlijk vriezen en dat betekent dat de kraantjes buiten 
moeten worden afgesloten en de sneeuwschep klaar moet staan. Want als het zover is, 
hebben we dit winters gereedschap hard nodig.
Nog even 25 kilo strooizout gekocht deze week, onmisbaar hier! Terugkijken op de zo-
mer doen we met een grote glimlach. Wat hebben we veel leuke gasten gehad! Sommi-
gen kwamen voor twee dagen, sommigen voor twee weken en met de nieuwe Silvretta 
Card All Inclusive is het helemaal aantrekkelijk om hier vakantie te vieren. Met deze kaart 
kun je in de zomer gratis gebruik maken van alle liften in het Paznauntal, is de tolweg 
naar de Silvretta Hochalpenstrasse gratis, zijn alle zwembaden vrij van entree en bezoek 
je gratis het Alpenarium- museum in Galtür.  Ook voor het busvervoer in het dal hoef je 
dan niet te betalen. Deze kaart ontvangt men bij aankomst in Kappl.

Zoveel mogelijkheden en zoveel leuke reacties van wandelaars, mountainbikers maar 
ook van gezinnen met kinderen, die heerlijk in Kappl naar boven gaan naar de speeltuin 
bij een groot meer en naderhand lekker naar beneden wandelen. Iedere avond rond half 
7 dronken we dan koffie met onze gasten, zodat we konden luisteren wat ze die dag 
allemaal hadden beleefd. Deze avonden waren zo gezellig! Vaak bleef het niet alleen bij 
koffie…
Het mooiste was toch wel toen we met 26 Rooienaren op de trap voor ons huis zaten. 
En dan nog snel even wat nieuws over de nieuwe naam van het huis. Meestal worden 
hier de huizen vernoemd naar de  “vrouw” van het huis. Dus ik had de “eer” om het zo 
maar te zeggen. Hierbij hoort ook een nieuwe website en we willen u graag uitnodigen 
om daar eens een kijkje te nemen en vooral te genieten van de mooie foto’s . www.apart-
indra.at. We gaan nu aan een nieuw winterseizoen beginnen, maar ook voor de zomer 
staan er nog leuke dingen gepland.  Tot slot nog even dit….“ Sta iedere morgen op met 
een lach, geniet van het leven, en ga je dromen achterna.”

Tot snel…

Geert, Indra, Maaike en Lieke

Luch
tpo

st

Rooise jongeren bezoeken TEDxYouth Brabant

Afgelopen zaterdag bezochten Pieter 
van der Wilt en Ike van de Laar de twee-
de TEDxYouth Brabant. Dit jaar in Eind-
hoven bij Jongerencentrum Dynamo. Ze 
genoten van de TED talks van jongeren. 
De jongste sprekers van de dag waren 
de negenjarige Emma en de tienjarige 
Sophie van Stichting Achterstevoren. 

Zij zagen de film “achtste groepers hui-
len niet’ en besloten wensen te laten 
uitkomen van zieke kinderen. Pieter was 
geïnteresseerd in het verhaal van robot-

maker Ron Visser en koos dan ook na 
afloop van de talks voor de workshop 
‘robot maken’. Ike van de Laar uit Bos-
kant gaf vorig jaar zelf een workshop 
breakdance en ging nu hiphoppen in de 
danceworkshop. Daarna kregen ze hon-
ger en was er buffet, alles gemaakt door 
jongeren, met duurzame producten en 
zonder voedsel te verspillen. 

Wethouder Lenie Scholten opende tij-
dens het evenement officieel de Week 
van de Jeugd door het aansteken van 
kerststerretjesvuurwerk en gaf dit let-
terlijk door aan de zaal.  Het thema was 
‘let’s create magic’ en dat gebeurde ze-
ker. Dynamo zinderende van energie. 
Tegen het eind werd de Rooise Hanneke 
Hermes op het podium geroepen en be-
dankt voor haar inzet. Zij is lid van het 
kernteam van TEDxYouth Brabant en 
verantwoordelijk voor de gastlessen op 
middelbare scholen. Een ding weten ze 
zeker: volgend jaar is Rooi er weer bij.

 Pieter tijdens een workshop 
die hij bijwoonde

Kraak de kluis 
en win gratis 
boodschappen 
t.w.v. 50,- 

Deze actie wordt je aangeboden door Telfort Glasvezel.

Locatie kluis:
Winkelreus Computers
Borschmolendijk 20 
St. Oedenrode

Zaterdag
30 november
van 11.00 uur
tot 15.00 uur

Kraak de kluis 
en win gratis 
boodschappen 
t.w.v. 50,- 

Deze actie wordt je aangeboden door Telfort Glasvezel.

Locatie kluis:
Winkelreus Computers
Borschmolendijk 20 
St. Oedenrode

Zaterdag
30 november
van 11.00 uur
tot 15.00 uur

Kraak de kluis 
en win gratis 
boodschappen 
t.w.v. 50,- 

Deze actie wordt je aangeboden door Telfort Glasvezel.

Locatie kluis:
Winkelreus Computers
Borschmolendijk 20 
St. Oedenrode

Zaterdag
30 november
van 11.00 uur
tot 15.00 uur

Wij geven 15 Waardebonnen 
van jumbo supermarkten 

t.W.v. € 50,- Weg!

advertorial

Kinderen mogen schoen zetten in de winkel

Kraak de kluis en win gratis bood-
schappen bij Winkelreus Computers
Ook bij Winkelreus Computers in Sint-
Oedenrode is het Sinterklaasfeest in 
volle hevigheid losgebarsten. Aan-
staande zaterdag zal Zwarte Piet een 
bezoekje brengen aan de winkel en kin-
deren mogen er deze week de schoen 
zetten. Het allermooiste is dat Telfort 
Glasvezel 15x gratis boodschappen 
weggeeft t.w.v. 50,-. Op zaterdag 30 
november kunnen alle inwoners van St. 
Oedenrode een poging wagen om de 
Winkelreus kluis te kraken.

De kluis kan 15x worden gekraakt tussen 
11.00 tot 15.00 uur bij Winkelreus Com-
puters aan Borchmolendijk 20 in St. Oe-

denrode. Iedereen die zaterdag langskomt 
krijgt een unieke code en maakt kans. De 
code wordt direct ingetoetst en u weet 
meteen of u prijs heeft of niet. En wie wil 
er nou niet gratis boodschappen doen 
bij Jumbo in Rooi. Telfort Glasvezel biedt 
naast deze voordelige actie ook super-
voordelig internet, tv en bellen via glasve-
zel. Bij Winkelreus Computers vertellen ze 
u graag meer over de mogelijkheden en 
voordelen of ga naar telfort.nl/glasvezel. 
Kom zaterdag 30 november tussen 11.00 
en 15.00 uur naar: Winkelreus Compu-
ters, Borchmolendijk 20. St. Oedenrode 
en kraak die kluis! Natuurlijk kunt u er ook 
terecht voor computerreparaties.
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30 november
Live optreden van 

BEST OFF 

en tevens afscheid 

van zangeres Anneman
 

Op deze avond wordt 

de nieuwe zangeres Sofie 

bij u geintroduceerd

Twee Robijnen jubilarissen bij 
Nijnsels Gemengd Kerkkoor

Donderdagavond 21 november 
werden Zus Kusters en Anneke 
van Nostrum gehuldigd omdat zij 
40 jaar lid zijn van het Nijnsels 
Gemengd Kerkkoor.
 
Zus en Anneke zijn ook bestuurs-
leden van het koor. Zus is voorzit-

ter en Anneke is penningmeester. 
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest, 
in zalencentrum de Beckart, wer-
den zij in de bloemetjes gezet en 
ontvingen zij een onderscheiding.  
De Robijnen jubilarissen werden 
feestelijk toegezongen door alle 
koorleden. 

Anneke van Nostrum (l) en Zus Kusters

‘Meester-gezel’: geslaagd koffi econcert

Gevarieerd en prettig om naar te 
luisteren. Zo zou je het Mathieu 
Dirven Koffieconcert van afgelo-
pen zondag kunnen noemen. Drie 
docenten van MiK gaven samen 
met een selectie van hun leerlin-
gen en concert in Kasteel 
Henkenshage. 

Eén van deze leraren is Nol Ardts. 
Hij betrad het podium met jeug-
dige leerlingen. Ze zongen kinder-
lieden, musicalsongs en popsongs. 
Jef Geerinckx presenteerde ‘Flu-
tonic’. Dit fluitensemble bracht hij 
met Leanne Hanegraaf en Juliette 
van Hoorn.

IN-EN VERKOOP TWEEDEHANDS GITAREN 

Alleen klassieke oftewel Spaanse gitaren
INFO: Nico van de Wetering

06 510 517 52
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Ieder jaar, wanneer de firma Michelin haar beroemde sterren uitdeelt, 
meen ook ik daar iets van te moeten zeggen of me er mee te be-
moeien. Eerlijkheidshalve moet ik u zeggen dat het me eigenlijk geen 
zak meer interesseert, al dat opgefokte gedoe. Het is niet dat ik de 
hardwerkende chefkoks geen ster gun (in de gauwigheid kon ik uit 
de verslaglegging opmaken dat onze plaatselijke held zijn ster heeft 
behouden) maar als je ziet wat die rangschikking allemaal teweeg kan 
brengen, zowel positief als negatief, frons je wel je wenkbrauwen. 
Bernard Loiseau, voormalig chefkok van het 3-sterrenrestaurant Cote 
d’Or pleegde in 2003 zelfmoord omdat hij geruchten opving die duid-
den op een lagere notering in voornoemde gids. Tot aan het eind 
geboeid was ik door het boek “De Perfectionist”, waarin niet alleen 
zijn leven maar ook de dagelijkse gang van zaken in diverse topres-
taurants wordt beschreven. Ook “De Lekker “ kan me al lang niet 
meer boeien. Een goed restaurant kan zomaar tien of twintig plaatsen 
zakken omdat het niet “vernieuwend” genoeg zou zijn, volgens de 
redactie en inspecteurs. Nou, waar die vernieuwing toe heeft geleid 
hebben we allemaal aan den lijve kunnen ondervinden met dat mo-
leculair gepruts.

Vroeger was dat met ons wel anders. Wij waren bezeten van eten en 
uit eten gaan. Wij zetten geld opzij voor dat ene bezoek aan die en 
die culinaire tempel, wij kochten kookboeken van alle grote chefs, we 
waren echte foodies, of culi’s, zo u wilt. Met onze sociëteit hadden 
wij een aanzienlijk bedrag gespaard en daarvan gingen wij een week-
end naar Brussel (één van ons had zijn spaaraandeel van zijn vrouw 
moeten aanwenden voor de babykamer, de loser…) en wel naar het 
wereldvermaarde restaurant Comme Chez Soi van Pierre Wynants. 
De taxichauffeur liet even tussen neus en lippen weten dat dit restau-
rant plus nog twee, met sterren gelouterde, etablissementen tot zijn 
favorieten behoorde. De portier met hoge hoed gaf een klein discreet 
schopje tegen een knop naast de deur die openzwaaide en waar onze 
jassen beleefd werden aangenomen. Wij werden door de gerant, die 
ik herkende van een foto uit het kookboek, de kleine eetzaal bin-
nen geleid en aan een lange tafel mochten wij plaatsnemen tussen 
diplomaten en andere hoge hotemetoten. Het interieur was geheel in 
Jugenstil en werd gevuld met twee lange tafels en hooguit twee kleine 
tafels, ik vermoedde voor de koning of zo. Een zestal obers stond bij 
elkaar gegroepeerd de zaak in de gaten de houden, de bedieningwas 
werkelijk onberispelijk en vriendelijk. Het werd voorwaar een vorstelijk 
diner met dito wijnen, ik herinner me vooral de “Sole Cardinale” met 
deuxième service, maar de rekening was er ook naar. De rest van de 
poen ging grotendeels op in een nightclub, waar in het midden een 
naakte dame  aan het badderen was in een twee meter hoge perspex 
champagnecoup. Genaaid waar we bij stonden, maar dit terzijde.

’n Paar jaar later deden we dit nog eens over in een ander clubver-
band, nu met de dames erbij en overnachtten wij, om zoveel mogelijk 
geld aan het eten uit te kunnen geven, op een camping in Grimber-
gen. Met de bus vertrokken wij naar Brussel, de dames in cocktail en 
de heren in pak, tot verbazing van de medepassagiers. Bij Comme 
Chez Soi hadden wij ditmaal gereserveerd in de keuken (bij Jonnie 
Boer schijnt dat ook te kunnen) en er was net genoeg plaats voor ons 
achten om ons te kunnen vergapen aan de soepel werkende keuken-
brigade, zo’n twintig koks voor maximaal veertig gasten, kom daar 
nog eens om. Voor mij mag het tegenwoordig wel wat minder, maar 
wel lekker!

Kreeftensaus à la Pierre Wynants (voor bij de Sole Cardinale. 4 pers)
2 kreeftenkarkassen, 1 eetl cognac, 1 eetl witte wijn, 2dl visfumet
3 dl crème fraiche, 15 gr tomatenpuree, 15 gr kalfsglace (Petrushoeve)
1 desertl. citroensap, 50 gr boter, mespuntje cayennepeper
Stamp de karkassen fijn en bak ze 5 minuten in 25 gr. boter. Voeg 
de cognac en visfumet toe en laat inkoken tot 1/3. Voeg de crème 
fraiche toe en laat nog 20 minuten zachtjes trekken. Giet door een 
fijn zeef en druk goed uit. Doe in een andere pan de resterende bo-
ter, de tomatenpuree, kalfsglace, witte wijn, citroensap en de cayen-
nepeper. Breng aan de kook en doe er het gezeefde kreeftenvocht 
bij. Meng goed en laat nog zachtjes 4 minuten koken. Proef af met 
peper en zout. (Warm in deze saus even de stukjes kreeftenvlees op, 
waarvan u de karkassen hebt verkregen en serveer met gebakken of 
gepocheerde zeetong) (u kunt de karkassen, visfumet en cognac ver-
vangen door kreeftenfond uit de supermarkt in te koken). Dit recept 
is goed om in “De Lekker” minimaal 20 plaatsen te zakken. Het zij zo.

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

Sterrenslag (2)

TRACTOR MET 
VERSNIPPERAAR

MAAK SNOEIHOUT 
GEMAKKELIJK KLEIN

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Interview met 
schrijfster Laura 
van den Heuvel

Vorige week las u in DeMooiRooi-
Krant een artikel over het jonge Rooi-
se schrijftalent Laura van den Heuvel. 
Gebruik Layar, scan deze pagina in en 
bekijk het interview van TV Meierij. 

Oosters epileren bij Excelance Haarmode

Excelance haarmode is deze week 
alweer drie jaar in handen van 
Mariëlle van der Zanden. In de 
tussentijd is er veel gebeurd. De 
zaak is en blijft klaar voor de toe-
komst. Vooral ook doordat Ex-
celance Haarmode mee gaat met 
de tijd. Sinds kort heeft de salon 
iets nieuws. Je kunt er voortaan je 
wenkbrauwen op Oosterse wijze 
laten epileren. 

Roxette Parijs, een medewerkster 
van de kapperszaak, heeft jaren-
lang in een Oosterse salon gewerkt. 
Ze kent precies de technieken van 
Oosters epileren. Maar wat is dat 
nu, Oosters epileren. Heb je dan 
geen pincet meer nodig? Dat klopt, 

de pincet is niet meer nodig. Een 
simpel touwtje volstaat. Ontha-
ren met touw is een eeuwenoude 
methode. De ware herkomst is ei-
genlijk niet meer te achterhalen. De 
techniek kwam al wel voor tijdens 
de Middeleeuwen in China, India 
en Turkije. Voorheen was Oos-
ters epileren hier vooral bekend bij 
vrouwen met een donkere huid, 
maar het is zeker ook voor westerse 
vrouwen geschikt. Blanke vrouwen 
hebben vaak donshaar en dat is las-
tig verwijderen met een pincet, om-
dat de haren moeilijk te zien zijn.

Voordelen van epileren met touw: 
het is hygiënischer, want de huid 
wordt niet aangeraakt en het touw 

wordt na gebruik weggegooid. 
De haren blijven na afloop langer 
weg, gemiddeld zo’n drie weken. 
Behalve wenkbrauwen kunnen 
praktisch alle gezichtsharen van 
vrouw én man door middel van 
oosters epileren verwijderd wor-
den. Benieuwd? Neem contact op 
met Excelance Haarmode.

Feestdagen
Wilt u er tijdens de feestdagen 
weer piekfijn uitzien? Laat u zich 
dan een mooi kapsel aanmeten. 
Vraag maar eens naar de laatste 
nieuwtjes zoals flip-ins. Bezoekt u 
Excelance Haarmode in de laatste 
drie weken van dit jaar, dan krijgt 
u een hele leuke attentie.

advertorial

Oranje Fonds schenkt €10.000 aan Voedselbank Boxtel
Het Oranje Fonds steunt social ini-
tiatieven met geld, kennis en con-
tacten. Afgelopen jaar besteedde 
het €31 miljoen aan organisaties 
die een betrokken samenleving 
bevorderen in het Koninkrijk der 
Nederlanden. Deze week kreeg 
Voedselbank Boxtel te horen dat 
het maar liefst 10000 euro krijgt 
van het Fonds.

De voedselbank Boxtel en omstre-
ken geeft voedselhulp aan circa 
100 cliënten in de gemeenten 
Boxtel, Sint-Oedenrode en Haa-
ren. Het voedsel is afkomstig van 
lokale producenten, supermark-
ten, bakkers enz. Maar ook van 

het regionaal distributiecentrum in 
Tilburg en de andere voedselban-
ken in onze regio.

Voor het transport van al dit voed-
sel rijden de chauffeurs – alle-
maal vrijwilligers – 40.000 km per 
jaar. De huidige vrachtauto met 
170.000 km op de teller vertoont 
steeds meer gebreken met als ge-
volg dure reparaties. En omdat er 
slechts één vrachtauto is, is dit zeer 
riskant. 

Uiterlijk 1 oktober 2014 wil de 
voedselbank de beschikking heb-
ben over een andere vrachtauto 
met koeling en laadklep. Dit vraagt 

een investering van €40.000,- incl. 
BTW. Om dat geld bij elkaar te krij-
gen is een sponsorplan opgesteld 
waarop al goed wordt gereageerd. 
Met de gift van het Oranje Fonds 
is weer een grote stap vooruitge-
zet om het doel te bereiken.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Herfstfoto van de week

foto: Patrick Eijkemans

Stuur uw mooiste herfstfoto en zie hem volgende week 
terug in de krant. redactie@demooirooikrant.nl 

Recreanten strijden in Eerde in 
het veld

Nieuwe bestuursleden voor WTC 
Gerry van Gerwen

wielersport

Marco van Esch is de nieuwe voorzit-
ter van WTC Gerry van Gerwen uit 
Sint Oedenrode. Willy Brus gaat de 
rol van secretaris op zich nemen. Dat 
werd gisteren bekend tijdens de le-
denvergadering van de toerclub. Van 

Esch, in het verleden een meer dan 
verdienstelijk amateurrenner, neemt 
de taken over van Fred Verzantvoort, 
terwijl Willy Brus de opvolger is van 
Wil Verstappen. 

Op zondag 24 novem-
ber werd als onderdeel 
van het veldritweek-
einde te Eerde door 
WTC Gerry van Ger-
wen in samenwerking 
met Wielervereniging 
Schijndel een tweetal 
veldritten voor recrean-
ten verreden. 

De verdeling bestond 
uit een categorie tot 50 
jaar en een categorie 
van renner van 50 jaar 

en ouder. Zo’n 50 renners waar-
onder ook twee vrouwen waren 
naar Eerde gekomen. In de ca-
tegorie boven 50 jaar was Ron 
van Rooij uit Oss de snelste voor 
Peter Schachtschabel uit Schijn-
del en Fred van Erp uit het Maas-
kantje. Bij de recreanten onder 50 
jaar stond er geen maat op Berry 
Hoedemakers. De Veghelaar bleef 
zijn concurrenten ver voor. Mark 
van Dijk uit Sint Oedenrode werd 
tweede voor plaatselijk favoriet 
Ton Fassbender uit Eerde.

Goud voor Dai-Ippo trainers

Zaterdag 23 november was het dan voor 
Eric Markgraaff en Cor van der Heijden de 
dag dat het eens allemaal moest kloppen. 
In Gilze werden Kodokan Kata kampioen-
schappen van het district Zuid-Nederland 
gehouden. Het aantal inschrijvingen was 
dan wel niet erg groot, voor Eric en Cor was 
alleen de 1e plaats, met een nieuw punten-
totaal voldoende. Na een goede voorberei-
ding wilden zij hun bestaande puntentotaal 
(504) verbeteren. 

In de eerste ronde haperde het nog een 
beetje maar bleven ze het koppel op de 2e 
plek toch 35 punten voor. Vooral Cor was 
niet tevreden omdat er toch weer een on-
volkomenheid in was geslopen. Dan moet 
in de 2e ronde maar alles uit kast. Dankzij 
de perfecte aanvallen van Eric en de nu wel 
aanwezige scherpte bij Cor wisten zij ruim 
hun puntentotaal te verbeteren, 530. Met 
dit puntentotaal werden zij dan ook afgete-
kend kampioen.  Voor Eric Markgraaff was 
het nog niet voorbij. Op deze dag nam Eric 
samen met Thijs Hendriks, een judoka van 
De Hechte Band uit Mierlo, ook nog deel aan 
het Ju-No-Kata. Met 2 mooie uitvoeringen 
mocht Eric ook op dit Kata zich als beste van 
het district laten huldigen. 

judo Dai-Ippo naar Beek en Donk

Hadden de trainers zaterdag al het 
goede voorbeeld gegeven, nu was 
het de beurt aan de jeugd. Er werd 
goed judo gedemonstreerd. Vooral 
Bart, Gijs en Sam Packbiers ston-
den hun mannetje maar helaas 
voor hen, ze wisten niet op het 
podium te komen. 

Martijn van Dalen, terug na een 
lange blessure, moest het vandaag 
in een andere gewichtsklasse gaan 
waarmaken. Ging zijn 1e partij nog 
stroef, daarna ging het op rolletjes. 
Met nog 4 keer ippon werd hij zeer 
overtuigend kampioen. Het mooiste 

was dan nog dat de eerdere blessure 
hem niet heeft belet om er vol voor 
te gaan. Ryan en Dewy Lo-A-Njoe 
wisten ook weer met mooi judo op 
de hoogste trede van het podium 
te komen. Dewy weliswaar met een 
scheidsrechterbeslissing, maar ook 
een moeilijke partij moet je zo maar 
naar je toe kunnen trekken. Ryan 
twijfelde nog hoe hij zijn tegen-
stander moest aanpakken in de fi-
nale maar die zorg was niet gegrond 
bleek achteraf. Met een mooie Shi-
me-waza, omstrengeling, liet hij zijn 
tegenstander afkloppen. Ook Jeroen 
Wirken wist zijn partijen te winnen 

en 1e te worden. Jim van de Ven be-
gon zeer goed maar moest toch een 
steekje laten vallen 
en werd nog mooi 
3e. Quint Rovers 
werd niet geheel 
terecht als verliezer 
naar de afvalronde 
verwezen. Hier wist 
hij zich met een 
paar mooie ippons 
toch nog naar een 
3e plaats te knok-
ken. Maar het moet 
gezegd worden dat 
hij meer verdiende.  

LEKKERBEKJES 

Lekkerbekjes 3 stuks voor € 5,00
(Panga�let vers of gebakken)

Panga�let vers 
of gebakken

Elke vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur 
op de Markt in Sint-Oedenrode

Rooienaar Mark van Dijk werd knap 2e
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Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Uw keuken renoveren?
Pro teer van de 6% BTW-regeling

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In ronde 11 waren er weer goede 
scores van Oud Rooi (86), Krijt op 
Tijd (85), St.Joris (84) en Gin Keus 
81 punten. 

Korte partijen: Maarten van Hoof 
(Gin Keus) 22 car. in 6 beurten 
(moy. 3,66), Jos van Doremalen 
(St.Joris) 30 car. in 9 beurten waar-
bij een serie van 13 (moy.3,33), 
Ad Geboers (Kofferen) 30 car. in 
11 beurten (moy. 2,72), Henri 
van Hoorn (Oud Rooi) 28 car. in 
11 beurten (moy. 2,54), Jan van 
Gorkum (Wellie Winne Welles) 32 
car. in 14 beurten (moy. 2,28) en 
Wim van Breugel (Boskant) 20 car. 
in 14 beurten (moy. 1,42). Jan van 
de Bosch (20 car.) van Oud Rooi 
maakte een serie van 10.

Uitslagen: Krijt op Tijd – B.C. Eer-
schot 85-55, Boskant – Beurs 80-60, 
Kofferen – Jachtrust 65-75, Dorps-

herberg – Oud Rooi 54-86, St.Joris 
– ’t Pumpke 84-56, Wellie Winne 
Welles – Wapen van Eerschot 79-
61, Gin Keus – D’n Toel 81-59.

Stand: 1 Gin Keus 881, 2 Oud 
Rooi 868, 3 Boskant 826, 4 Wel-
lie Winne Welles 817, 5 Kofferen 
807, 6 D’n Toel 795, 7 Wapen van 
Eerschot 794, 8 Jachtrust 768, 9 
St.Joris 754,
10 Beurs 738, 11 Krijt op Tijd 725, 
12 ’t Pumpke 715, 13 B.C. Eer-
schot 679, 14 Dorpsherberg 582.

Progamma ma. 25 nov: B.C. Eer-
schot – Oud Rooi.
Di. 26 nov.: D’n Toel – St.Joris
Do. 28 nov.: Beurs – Dorpsherberg, 
Wapen van Eerschot – Krijt op Tijd, 
Jachtrust – Boskant, ’t Pumpke – 
Wellie Winne Welles en Gin Keus 
– Kofferen. 

KV Nijnsel presteert boven 
verwachting

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

Afgelopen zondag speelde Nijn-
sel 1 een thuiswedstrijd tegen De 
Kangeroe 1. De Kangeroe is vorig 
jaar gedegradeerd vanuit de 1ste 
klasse en daarom een onbekende 
ploeg. Volgens coach Fred van 
Oekel vermoedelijk de sterkste 
tegenstander uit deze competitie.
 
Belangrijk voor deze wedstrijd 
was zorgen voor een goede ver-
dediging om  tegendoelpunten 
te voorkomen. In het begin van 
de wedstrijd creëerde Nijnsel vele 
kansen, maar wist het gat van de 
korf steeds niet te vinden. De 
Kangeroe maakte dan ook het 

eerste doelpunt van de wedstrijd. 
Maar al snel brachten Myrna Foo-
len en Manon van Walbeek met 
een afstandschot de score op 2-1, 
waardoor de wedstrijd werd om-
gedraaid. Nijnsel 1 ging aanvallend 
beter spelen en dankzij de sterke 
verdediging lukt het De Kangeroe 
slechts nog eenmaal te scoren in 
de eerste helft. Nijnsel scoorde 
daarentegen nog wel meerdere 
keren en zorgt daarmee voor een 
goede russtand van 5-2.

Na zeven minuten gespeeld te 
hebben in de tweede helft wist 
Nicole de Koning door een mooie 

doorloopbal de voorsprong te ver-
groten. Vanaf dat moment zette 
De Kangeroe er een tandje bij en 
begon aanvallend goed te spelen 
terwijl Nijnsel verschillende fouten 
maakte. Met nog maar vijf minu-
ten op de klok bracht de Veghelse 
ploeg de stand naar 8-6. Beide 
ploegen bleven vechten, en Nijn-
sel voelde de druk. Het eindsignaal 
had dan ook niet later moeten 
klinken. Nijnsel won de wedstrijd 
met 8-7 waardoor het weer bo-
venaan meedraait. Doelpunten: 
Myrna Foolen en Nicole de Koning 
(3x), Anne Sijbers en Manon van 
Walbeek(1x).

Jente van de Steen
Concordia/Boskant

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 1 december is Jente van 
de Steen speelster van de wed-
strijd bij de korfbalwedstrijd van 
KV Rooi 1 tegen Jes 1. Om 12.30 
uur neemt zij de eerste doorloop-
bal, waarna de wedstrijd begint.

Jente zit in groep 6 en naast het 
korfballen houdt ze van gitaar 
spelen. Na school spreekt ze 
graag af met haar vriendinnen. 
Op de foto gaan vindt Jente maar 
niks, maar voor deze keer maakt 
ze een uitzondering, want ze  wil 
wel graag in de krant als speelster 

van de wedstrijd.
KV Rooi wenst haar een hele 
sportieve middag toe.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Odisco 1 houdt niet stand tegen Flash 1
Afgelopen zondag is Odisco 1 af-
gereisd naar Den Dungen om het 
op te nemen tegen Flash 1. De 
ploegen hebben voorafgaand aan 
de buitencompetitie een oefen-
wedstrijd tegen elkaar gespeeld, 
die Flash ruim won. Voor Odisco 
was het dus duidelijk dat het een 
lastige wedstrijd voor de boeg had.

Flash begon zeer effectief en 
opende de score in twee minu-
ten met een afstandsschot en snel 
daarna een doorloopbal (2-0). 

Maar Odisco wist via 2x een af-
standsschot van Dena Essens de 
stand weer gelijk te trekken (2-2). 
Het was daarna Flash dat twee 
keer scoorde, maar Odisco volgde 
weer snel via een korte kans van 
Dena Essens en een doorloopbal 
van Marieke van Heeswijk (4-4). 
De effectiviteit van Flash zakte 
weg en na een time-out, aange-
vraagd door de trainer van Odisco, 
kwamen de Ollandse dames vlak 
voor rust op voorsprong via een 
doorloopbal van Lisa Wouters en 

een afstandsschot van Marlon van 
Heeswijk (4-6).  
Na rust had Flash de effectiviteit 
terug gevonden en Odisco had 
hier twintig minuten lang geen 
antwoord op. Er kwam niets meer 
uit de aanvallen van Odisco en ook 
verdedigend stond het niet sterk 
genoeg, waardoor de dames uit 
Den Dungen konden uitlopen naar 
11-6. Lisa Wouters en Dena Essens 
wisten beide nog een doorloopbal 
te maken, maar ook Flash scoorde 
nog een keer. Eindstand 12-8. 

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 25 november zijn 
de zes wedstrijden uit de A klas-
se  gespeeld. Van de zes spelers 
A klasse gaan er vier rechtstreeks 
over naar de halve finale. 

Antoon Versantvoort moest aan-
treden tegen Rien v.d. Spank. Na 
een voor beiden matige partij, wist 
Antoon te winnen in de maximaal 
toegestane  20 beurten met een ge-
middelde van 3.90 en zijn hoogste 
serie van 30. In zijn tweede partij 
haalde Antoon 10 wedstrijdpunten. 
Michael Toelen speelde zijn beide 
partijen met gemak uit en haalde 
net als Antoon 19 wedstrijdpunten. 
Cees Bouter kwam in zijn eerste 
partij niet in de problemen terwijl 
zijn tweede partij slecht 3 wedstrijd-
punten opleverden. Desondanks 
wist Cees zich te plaatsen voor de 
halve finale. Ook Gerard v.d. Tillaart 
verzekerde zich met 14 wedstrijd-
punten een plaats in de halve fi-
nale. Naast de uitslagen van de ge-

speelde wedstrijden uit de A klasse 
treft u ook het overzicht aan van de 
plaatste spelers. De wedstrijdleiding 
wenst de geplaatste spelers veel 
succes in de halve finale. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Cees Bouter 10 – Albert van Driel 
7; Michael Toelen 10 – Albert van 
Driel 3; Michael Toelen 9 – Cees 
Bouter 3.

Uitslagen D’n Toel:
Antoon Versantvoort 9  – Rien v.d. 
Spank 4; Rien v.d. Spank 8 –  
Gerard v.d. Tillaart 5; Antoon  
Versantvoort 10 – Gerard v.d.  
Tillaart 9.

Geplaatste spelers klasse A halve 
finale:                                                         
Antoon Versantvoort (19 p);  
Michael Toelen (19 p); Gerard v.d. 
Tillaart (14 p) en Cees Bouter (13 p).              

Nijnselse dressuurruiters in vormpaardensport

Afgelopen weekend stond ma-
nege de Molenheide in Schijndel 
opnieuw in het teken van Indoor 
Breugel. Deze keer werd er niet 
gesprongen, maar was er een mooi 
dressuurweekend voor paarden. 
Ook onze Nijnselse leden deden 
hier weer enthousiast aan mee.

In de klasse L1 liet Diva H zich 
weer van haar beste kant zien on-
der het zadel van Eefje Huijbers. 
Een knappe 3e plaats was de be-
loning. Eveline van de Ven wist  
Allure ook weer keurig door de ring 
te sturen wat een mooie 4e plaats 
opleverde in de klasse Z1. Kim van 
Esch is ook goed in vorm met haar 

pony Lady Sita. Ook dit weekend 
mocht zij weer een prijs erbij tel-
len. In de klasse DL1 werd ze 2e in 
Den Dungen. Nicole Gevers startte 
in de springring in Asten met haar 
paard Bentley. Zij behaalde in de 
klasse B, na een mooie ronde, een 
2e prijs.

Finale MacRider Cup en mooie resultaten voor dressuurruiters

Dit weekend was het dan einde-
lijk zover; na een lange voorberei-
ding mocht Willeke van der Vel-
den deelnemen aan de landelijke 
MacRider Cup finale. Daarnaast 
reisden enkele dressuurruiters af 
naar verschillende wedstrijden, 

waar zij stuk voor stuk met mooie 
resultaten naar huis gingen. 

Zaterdag stond voor Willeke van 
der Velden de finale van de MacRi-
der Cup op het programma. Vroeg 
in de ochtend werd de lange reis 
naar Assen afgelegd. Willeke reed 
met haar paard Enjoy de piste in, 
om de kür op muziek te rijden. Er 
werd een perfect uitgevoerde kür 
gereden en Willeke was daarmee 
al dik tevreden. Ze behaalden dan 
ook met trots, vanuit de KNHS jury, 
de hoogste dagscore van maar 
liefst 74,5%. Helaas telde de pun-
ten van de vier coaches ook mee 
en dat puntenverschil zette haar op 
een enigszins teleurstellende, maar 
toch ook heel mooie 2e plaats. Wil-
leke kan met trots terugkijken op 
deze unieke ervaring.
Bente Voorn startte dit weekend 
met haar pony Tarise op de dres-
suurwedstrijd in Den Dungen. In de 

klasse D/E-B reed ze een keurige 
proef. De prijzen werden luidkeels 
door de kantine omgeroepen. Ze 
behaalden het hoogste punten-
aantal en wisten daarmee deze 
rubriek te winnen. Een kroon op 
het harde werken van Bente. Nu 
op naar de volgende overwinnin-
gen. Ook Annelieke Stoop en Su-
zanne Klomp namen dit weekend 
deel aan een dressuurwedstrijd. In 
Schijndel werd het goed georgani-
seerde Indoor Breugel gehouden. 
Hier kwam Suzanne Klomp aan de 
start met Annatrichta. Natuurlijk 
kon ook deze succesvolle combina-
tie niet uitblijven in de prijzenreeks. 
Ze behaalden een 3e prijs. Annelie-
ke Stoop kwam zondagavond laat 
terug van een zeer geslaagde wed-
strijd in Deil. Met Progress Ysabella 
ging ze het voor de eerste keer een 
klasse hogerop proberen. En dit 
met resultaat; ze wisten een eerste 
prijs te behalen in de klasse Z1. 

Bente Voorn en Tarise, Winnares 
klasse DE-B in Den Dungen



Woensdag 27 november 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 41

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Piet van den Berg wint in Almerehandboogschieten

Dinsdagmiddag schieten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd. Dag winnaar 
was Antoon Vervoort met 225 
punten. Verdere uitslag: Jan van 
Erp en Jan van Bergen 220, Leo 
van Breugel 208, Jan Gordijn 201, 
Toon Hermes 190, Albert van 
Ofwegen 189, Wim Boonstoppel 
185 en Ron Spijker 182. 

Op dinsdagavond is de 7e en laat-
ste wedstrijd uit de indoorcompeti-
tie van de NHB verschoten thuis bij 
Ontspanning. Uitslagen: Mart  
Verhoeven 245, Albert van Ofwe-
gen 178, William Huyberts 276, 
Mark Kuys 248, Jos van den Berg 
235, Agnes Vissers 184, Piet van 
den Berg 275, Martijn de Kok 244, 

Lotte Steijaert 227, Toon Hermes 
180 en Jan van Bergen 263. Team 
1 werd deze avond 2e en team 2 
eindigde als 1e.  
Op vrijdagavond was ook de 7e 
competitiewedstrijd voor de jeugd. 
Zij schoten in thuis. De uitslagen 
waren: Tim Hulsen 166, Simon 
Roumen 167, Sjef van den Berg 
294, Piet van den Berg 262, Rem-
co Boleij 189, Dani Hobbelen 214, 
Bram Kuys 164, Ray Matuszewski 
212 (PR), Dione Mesu 250, Floris 
Mesu 228, Thomas Mesu 156 en 
Lotte Steijaert 242.
Sjef van den Berg heeft op zater-
dag en zondag zijn titel verdedigd 
in Weert bij het “Kings of Archery” 
toernooi. Met 893 punten ging hij 
als derde geplaatst naar de finales. 

Hij verloor bij de laatste acht en 
werd uiteindelijk 7e.
Piet van den Berg heeft op zondag 
een combinatieronde geschoten in 
Almere. Dit is 60 pijlen op 25 me-
ter en 60 pijlen op 18 meter. Piet 
schoot 539 en 540, totaal 1079 
punten. Piet werd eerste bij de ca-
detten recurve.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer hun wedstrijd. Vrijdag-
avond 29 november is er weer een 
F2F wedstrijd tussen de senioren en 
onze jeugd, altijd leuk en spannend. 
De leden hebben een eigen sleutel 
en kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is. De jeugdtrai-
ningen zijn op woensdagavond.

Open Rooise Crosslopen al jaren een traditie

hardlopen

Zo'n honderd mensen jong en oude nemen in de 
herfst en winter deel aan de Open Rooise Crosslo-
pen rond de vijvers van het park Kienehoef. Dat zijn 
niet alleen leden van Fortuna '67, de wedstrijd staat 
voor iedereen open. Ook afgelopen zondag werd 
deze loop weer gehouden. Na de vijfde wedstrijd in 
februari zijn de winnaars in de verschillende catego-
rieën bekend.

De vierde zondag van september, oktober, november, 
januari en februari staat bij de lopers in en rond Sint-
Oedenrode aangekruist op de kalender. Op die da-
gen houdt de Rooise atletiekvereniging Fortuna '67 
al vele jaren de Open Rooise Crosslopen. De spor-
tievelingen meten dan onderling hun conditie op de 

4800 en 8000 meter. Ook de jongste lopers meten 
die dagen hun krachten, maar zij hebben daar maar 
900 en 1800 meter voor nodig.

“Het is niet noodzakelijk om aan alle wedstrijden deel 
te nemen”, vertelt Martien Kerk. Hij is namens Fortu-
na '67 de organisator van de Crosslopen. “Voor vol-
wassenen tellen de beste vier resultaten uit vijf wed-
strijden. Voor de jeugd tellen de beste drie resultaten 
uit de vijf wedstrijden aan het einde van het seizoen 
om te bepalen wie zich kampioen 
van een categorie mag noemen”. 
Kijk voor de complete uitslag op 
www.mooirooi.nl

Kadotip! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en geen idee 

wat je voor cadeau moet kopen? 

Dan is hier een tip: 

Geef het unieke boek 55 jaar Papgat cadeau. 

In dit boek, dat een aanvulling is op 44 jaar Papgat, 

worden de laatste elf jaar van de Carnaval in Papgat 

uitgelicht. 

Een bijzonder cadeau om te geven én te krijgen. 

 
Verkrijgbaar bij de Forum en ‘t Paperas voor €17,50 

Kadotip! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en geen idee 

wat je voor cadeau moet kopen? 

Dan is hier een tip: 
Geef het unieke boek 55 jaar Papgat cadeau. 

In dit boek, dat een aanvulling is op 44 jaar Papgat, 

worden de laatste elf jaar van de Carnaval in Papgat 

uitgelicht. 
Een bijzonder cadeau om te geven én te krijgen. 

 
Verkrijgbaar bij de Forum en ‘t Paperas voor €17,50 

Kadotip! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en geen idee 
wat je voor cadeau moet kopen? 
Dan is hier een tip: 
Geef het unieke boek 55 jaar Papgat cadeau. 
In dit boek, dat een aanvulling is op 44 jaar Papgat, 
worden de laatste elf jaar van de Carnaval in Papgat 
uitgelicht. 
Een bijzonder cadeau om te geven én te krijgen. 
 
Verkrijgbaar bij de Forum en ‘t Paperas voor €17,50 

Kadotip! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur en geen idee 
wat je voor cadeau moet kopen? 
Dan is hier een tip: 
Geef het unieke boek 55 jaar Papgat cadeau. 
In dit boek, dat een aanvulling is op 44 jaar Papgat, 
worden de laatste elf jaar van de Carnaval in Papgat 
uitgelicht. 
Een bijzonder cadeau om te geven én te krijgen. 
 
Verkrijgbaar bij de Forum en ‘t Paperas voor €17,50 

Kadotip!
De feestdagen staan weer 
voor de deur en geen idee 
wat je voor cadeau moet 
kopen?

DAN IS HIER EEN TIP:
Geef het unieke boek 55 
jaar Papgat cadeau.
In dit boek, dat een aan-
vulling is op 44 jaar Pap-
gat, worden de laatste elf 
jaar van de Carnaval in 
Papgat uitgelicht.
Een bijzonder cadeau om 
te geven én te krijgen.

Verkrijgbaar bij de Forum 
en ‘t Paperas voor 

€17,50

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 24 NOVEMBER T/M ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL
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KINDER
SHIRT
o.a. Toy Story, 
Spiderman, 
Minnie Mouse 
of Betty Boop

CAPETOWN
WASHAND
diverse kleuren
katoen
16x21 cm

KINDER
SOKKEN
maten 19-38

INDIGO
EAU DE PARFUM
of eau de toilette
voor hem of haar
100 ml

KOOKBOEK MET SCHORT
OF FUNNY SPAARVARKEN

SKI
HANDSCHOENEN
heren, dames en kinderen
diverse kleuren en maten

SKI
SOKKEN
heren, dames 
en kinderen
maten 27-46

RACLETTE
GOURMETSET
pannetjes en grillplaat 
met anti-aanbaklaag
afneembare grillplaat
1.200 Watt
43x30 cm

TWINKELVERLICHTING
OF NETVERLICHTING
binnen/buiten
twinkelverlichting: 
140 lamps
8 functies
netverlichting: 
160 lamps

UITZOEKEN
SPEELGOED
knuffelbeer, prinses speelset,
treinset of regenboog 
stapel piramide

AIRWICK
GEURKAARS
diverse soorten

DAMES
MINIROK
diverse uni kleuren 
katoen/elastan
maten S-XL

LED
THEELICHT
incl. batterijen

MADE BY ME
BREIGAREN
in veel verschillende 
kleuren verkrijgbaar
50 gram acryl
nergens goedkoper!

MAZE
DOOLHOF SPEL
diverse varianten

MEGA BLOKS
BOUWSTENEN
jongens of meisjes uitvoering
450-delig
past ook op 
andere merken

DAMES
LEGGING
diverse kleuren en prints
maten XS-XL

TELEFOON OF TABLET
SPEAKER
sublieme 
geluidskwaliteit
Ø 5 cm

ZIKI HEREN
BOXERSHORT
1x uni + 1x print
katoen/elastan
maten XS-XXL

HOUTEN
KAARSENBRUG
7 lamps
incl. trendy 
houten hart

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
katoen
50x100 cm

HELICOPTER
OF LANCEERAUTO
afstandbestuurbaar

WINDEL
ADVENTSKALENDER
melkchocolade
75 gram

GEUROLIE
GIFTSET
oliebrander en 
12x 10 ml 
geurolie

SET/4

2 VOOR

2 PAAR
2-PACK VOOR 8 PERSONEN

UITZOEKEN! TOPKWALITEIT!

PRINT
ROK

2.49

HANDWERK
STOF
150x90 cm

1.99

HOME ESSENTIALS
FONDUESET

16.95
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Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl

Zwarte Piet verrast en wordt 
verrast in zwembad De Neul

zwemmen

Op woensdag 20 november werd 
in Zwembad De Neul een Zwem – 
en Sint festijn gehouden. Speciaal 
voor kinderen in de leeftijd t/m 10 
jaar bracht Zwarte Piet een bezoek-
je. De kinderen verrasten Zwarte 
Piet dit jaar met de Neuldans. 

Nadat de kinderen een leuke Sint- 

en Pietenles hadden gehad, ging 
het dak eraf met de Pieten disco. 
Na afloop gingen de hongerige 
zwemmertjes naar café Dommel-
zicht waar ze werden getrakteerd 
op frietjes en een drankje. Zwarte 
Piet had tenslotte nog voor ieder-
een een cadeautje. Het was een 
geslaagde middag. 

Waterpolodames Argo tonen 
strijdlust

waterpolo

Na een aantal mindere wedstijden 
van Argo, waarbij de waterpolo-
dames behoorlijk weggespeeld 
werden, was er afgelopen week-
end opeens een ommekeer waar 
te nemen. In de thuiswedstrijd 
tegen WZC uit Zoetermeer, een 
goede middenmoter waar Argo op 
papier geen partij voor zou moe-
ten zijn, ontstond een ware strijd 
om de punten. 

Door een goede pressing op de 
tegenstander uit te voeren wist 
Argo de angel uit het spel van 
WZC te halen. De tegenstander 
kwam slechts weinig in schietpo-

sitie en ze moesten het daardoor 
vooral hebben van het sterke spel 
van de midvoor in combinatie met 
uitsluitingen aan de kant van Argo. 
De wedstrijd ging gelijk op en hal-
verwege was er zelfs een lichte 
voorsprong voor Argo. Aanval-
lend wist Argo de bal in de ploeg 
te houden en zo ten volle gebruik 
te maken van de 30 seconden voor 
een aanval. Door deze rust in de 
aanval ontstond er ook creativi-
teit en beweging, wat resulteerde 
in maar liefs 4 strafworpen voor 
Argo. Helaas werden er daar maar 
2 van verzilverd, maar dit geeft 
wel aan dat Argo er een wedstrijd 

van gemaakt heeft. In het tweede 
deel van de wedstrijd begon WZC 
meer gas te geven waardoor Argo 
uiteindelijk toch net te kort kwam. 
Argo kan terugkijken op een goe-
de en vooral sportieve wedstrijd, 
waarbij de einduitslag van 6-11 
misschien wat vertekend is. Er zijn 
echter weer voldoende aankno-
pingspunten voor de volgende 
wedstrijden en ondanks het verlies 
overheerst toch het positieve ge-
voel. Doelpunten in deze wedstrijd 
zijn gemaakt door Liesbeth van der 
Korst (1x), Lotte van Schijndel (1x) 
en Josine Raaijmakers (4x).

Brabantse Sprintkampioenschappen 
zwemmen
Komend weekend nemen 14 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de Brabantse Sprint Kam-
pioenschappen die gehouden wor-
den in het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindhoven. 

Zij zullen daar 29 keer individueel 
en 5 keer als een estafette ploeg 
aan de start verschijnen. De wed-
strijd begint zaterdag om 14.15 
uur en zondag om 13.15 uur.

Eerste thuisoverwinning 
Cloeck en Moedigh 1

jeu de boules

In de NJBB afdelingscompetitie 
behaalde C&M 1 in de hoofdklas-
se  haar eerste overwinning van 
dit seizoen in een thuiswedstrijd 
tegen JBC Dongen 1 (5-4) en 
C&M 2 liep tegen haar eerste ne-
derlaag aan in een thuiswedstrijd 
tegen PV Tilburg 1 (4-5). 

Na de 2e partijronde leek het er 
echter op dat C&M 1 met een tus-
senstand van 2-4 zou gaan ver-
liezen en C&M 2 met een tussen-
stand van 4-2 zou gaan winnen. 
De laatste ronde verliep echter 
verrassend met drie partijoverwin-
ningen voor C&M 1 en drie par-
tijverliezen voor C&M 2. C&M 1 
blijft met +5 echter hekkensluiter 
in de hoofdklasse, maar heeft wel 
weer aansluiting met de rest. C&M 
2 blijft koploper in de hoofdklasse 
(+10) met 2 punten voorsprong 
op nummer twee. De teams in 
de 1e klasse hadden een slechte 

competitieavond. Alle drie de 
teams leden een nederlaag. C&M 
3 verloor haar uitwedstrijd tegen 
PV Tilburg 3 met 1-8, bezet nu de 
onderste positie in het klassement 
(+1) en moet zich nu echt zorgen 
gaan maken over klasse behoud. 
De uitwedstrijd van C&M 4 tegen 
PV Tilburg 4 eindigde in een stand 
van  3-6 in het voordeel van PV 

Tilburg 4. Team 4 blijft met een 
vijfde plaats (+6) in de midden-
moot meedraaien. Ook C&M 5 
wist het als koploper niet te redden 
in haar uitwedstrijd tegen nummer 
twee PC Oisterwijk 1 (3-6) en ver-
loor hiermee haar koppositie in de 
1e klasse. Met 1 punt achterstand 
bezet ze nu de tweede positie in 
het klassement.
Het zondagmiddagtoernooi werd 
een onderonsje voor de familie Van 
de Rijdt. Vader Wim werd 1e met 3 
+29, zoon Leon 2e met 3 +24 en 
moeder Gerrie 3e met 3 +18. Henk 
Smulders 4e  met 2 +21 en Diny 
Hulsen 5e met 2 +18 konden hier 
op deze zondagmiddag niet tussen 
komen. 

Op vrijdagavond was La Ferme Boel 
uit Son en Breugel te gast Cloeck & 
Moedigh voor het spelen van een 
onderling toernooi. Na een spor-
tieve strijd ging de eindoverwinning 
naar C&M lid Ad v/d Velden (3+ 
31). De plaatsen 2 en 3 waren voor 
de LFB spelers Karel Kreijveld (3 
+25) en Erik Verschuijten (3 +24). 
Met 54 deelnemers een mooi be-
zet toernooi.

Ad v/d Velden van Cloeck & Moedigh, eindwinnaar 
onderling toernooi met La Ferme Boel

Grote tegenslag voor Hans Vogels
Na de operatie aan zijn sleutel-
been, enkele weken geleden, 
kreeg Endurorijder Hans Vogels 
uit Boskant groen licht om de 
RTL7 Dakar preproloog in  
Valkenswaard te rijden. Hans won 
en de schouder voelde goed. Na 
de tweedaagse in Hellendoorn 
ging het mis. 

Hans zou deze wedstrijd rijden om 
weer motor- en wedstrijdritme op 
te doen. Het rijden ging goed, al 
moest de coureur soms tot op het 
tandvlees. Hans wist uiteindelijk 
de tweedaagse in zijn klasse E2 te 
winnen. Met als vooruitzicht iede-
re week motorrijden met het oog 

op Dakar 2014. De zondag na de 
wedstrijd voelde alles stijf en stram 
aan, maar Hans had verder geen 
problemen. Echter op maandag-
morgen kreeg hij plotseling veel 
pijn in zijn schouder. Röntgen-
foto’s maakten duidelijk dat het 
geplaatste metalen plaatje op het 
sleutelbeen gebroken was. Dit be-
tekent dat Hans deze week weer 
geopereerd zal moeten worden. 
Tot aan Dakar mag Hans geen 
motor rijden, maar wel de conditie 
op peil houden door conditietrai-
ningen. De dokter heeft verzekerd 
dat deelname aan Dakar niet in 
gevaar komt.  

motorsport

Voortgangsbeoordelingen 
recreatieturn(st)ers Dioscuri'94

turnen

Dioscuri'94 is sinds de start van dit 
seizoen voor haar recreatieturn(st)
ers gestart met een nieuwe aan-
pak. Het jaar is opgedeeld in drie 
periodes en per leeftijdscatego-
rie staan iedere periode een aan-
tal elementen centraal. Zo lag de 
aandacht bij de kinderen uit groep 
3 en 4 van de basisschool deze 
periode bij het toestel vloer op de 
handstand en koprol voorover, bij 
brug op o.a. de borstwaartsom-
trek en bij balk op o.a. het netjes 
op de tenen lopen. 

Aan het begin van het seizoen is 
van de turn(st)ers het beginniveau 
door de trainsters ingeschaald. Ge-
heel onaangekondigd vond afge-
lopen weekend de beoordeling van 

het eindniveau van deze periode 
plaats. In kleine groepjes lieten de 
kinderen de geoefende onderdelen 
aan de juryleden zien. En met suc-
ces! Veel turn(st)ers hadden zicht-
baar vooruitgang geboekt. Waar 
ze aan het begin van het jaar vaak 
nog een 1 (laagste niveau) of 2 
scoorden, behaalden veel kinderen 
het afgelopen weekend de score 
2 of zelfs 3 (het hoogste niveau). 
Een mooie prestatie dus! De kinde-
ren kregen aan het einde allemaal 
hun rapport mee. Per 1 december 
wordt gestart met de onderdelen 
die centraal staan in de volgende 
periode; periode 2. Hopelijk met 
net zoveel succes!

Aanvang: 20.30 uur 

 

Met bezoek van de sint 

en piet 

heeft HZZ voor u een 

gezellige avond in het 

verschiet! 
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Ollandia ontvangt Boskant
Komend weekend wordt voor  
Ollandia 1 al weer de laatste wed-
strijd gespeeld van de 1ste com-
petitiehelft. Dit is dan meteen ook 
wel een echte derby, want dan 
komt namelijk Boskant op  bezoek 
op sportpark Ekkerzicht. 

Het is lang geleden, zo niet voor 
de eerste keer, dat beide teams in 
competitieverband tegenover el-
kaar staan. In deze wedstrijd staan 
er voor beide teams verschillende 
belangen op het spel, want ze staan 
beiden 2de op de standenlijst, alleen 

met het grote verschil dat Boskant 
dit van boven en Ollandia dit van 
onderen staat. Boskant wil aanslui-
ting houden met koploper Fc Uden 
en zeker voor de 3 punten naar 
Olland komen en Ollandia dan 
ook vanaf het begin onder druk 
willen zetten. Ollandia zal dan ook 
vanaf het begin bij de les moeten 
zijn en als team moeten proberen 
om dit op te vangen. Ze zullen zelf 
geconcentreerd met volle inzet de 
duels moeten aangaan en voetbal-
lend moeten proberen om Boskant 
te verrassen. 

Henry van Wanrooy ook volgend 
seizoen hoofdtrainer v.v. Boskant

De samenwerking tussen Henry 
van Wanrooy en v.v. Boskant 
krijgt ook volgend seizoen een 
vervolg, dit tot volle tevredenheid 
van alle partijen.

v.v. Boskant is er in geslaagd om 
hoofdtrainer Henry van Wanrooy 
ook voor het aan zich te binden.
De positieve reacties van alle be-
trokkenen, het goede gevoel van 
de trainer en het wederzijdse ver-
trouwen maakten dat er al snel 
een besluit over een nieuwe over-
eenkomst genomen kon worden.
Dit werd zondag na de met 0-2 
gewonnen wedstrijd tegen DVG 
in het bijzijn van het gehele eerste 
elftal, een gedeelte van onze zeer 
trouwe supporters en de techni-
sche staf bekrachtigd. Henry van 
Wanrooy: “Het is hier heel mooi 
werken. Er staat een leergierige 
groep die echt wil. De spelers gaan 
er vol voor en dat is lekker werken 
als trainer”. De TC is blij dat de 
ingeslagen weg hiermee ook voor 
volgend seizoen is gewaarborgd.

Ollandia verliest in blessuretijd, Boskant wint

Rhode loopt periodetitel én zege mis
voetbal

Waar Nijnsel op de sloffen perio-
dekampioen werd, liep Rhode de 
eerste mogelijkheid tot plaatsing 
voor de nacompetitie mis. 
Margriet won zondag de inhaal-
wedstrijd, en dus deed de uitslag 
van Rhode bij Achates (0-0) er 
niet meer toe. Ollandia had tot 
diep in blessuretijd uitzicht op een 
goed resultaat bij NLC ’03, maar 
dolf uiteindelijk het onderspit. In 
de Liempdse derby tegen DVG 
was Boskant nipt de meerdere.

Achates – Rhode 0-0 (0-0)
„Soms krijg je iets te veel, soms 
iets te weinig. Op het eind van 
het liedje hebben we deze keer 
iets te weinig gekregen.” Volgens 
coach Theo van Lieshout was het 
doelpuntloze gelijkspel in Otter-
sum niet het eind van de wereld. 
En dat terwijl Rhode, dat na een 
rode kaart voor de thuisploeg een 
uur lang met een man meer mocht 
spelen, zelfs de grootst mogelijke 
kansen miste. Tien minuten na 
rust was een strafschop niet aan 
de koploper van de derde klasse 
besteed. „Als je die maakt, win je 
met 3-0 en is er niets aan de hand. 
Nu werd het hoe langer hoe on-
rustiger, omdat iedereen van puur 
enthousiasme probeert naar de 
goal op te stomen. Dan geef je 
de tegenstander veel ruimte, die 
ze kunnen benutten om zelf een 
doelpunt te maken. Dat is geluk-
kig niet gebeurd”, prees de oe-
fenmeester zich gelukkig. Rhode 
hield, als bovenliggende partij, de 

nul, en blijft daardoor de derde 
klasse aanvoeren, zij het met een 
minimale voorsprong op de con-
currentie.

NLC ’03 – Ollandia 2-1 (0-0)
„Als we de paar stomme fouten 
die we maken en de fouten van de 
arbitrage buiten beschouwing la-
ten, dan ging het nog best goed.” 
In de ontmoeting tussen de twee 
promovendi uit de vijfde klasse 
maakte zondag vooral de scheids-
rechter er een potje van, oordeelde 
coach Gerard van Zutphen van de 
bezoekers na afloop. „De geluk-
kigste heeft gewonnen, niet de 
beste.” Toch moet de ploeg, die 
momenteel elfde staat in de vierde 
klasse, het zichzelf aanrekenen dat 
het veldoverwicht voor de pauze 
niet al werd omgezet in doelpun-
ten. „We krijgen zeven of acht 
volle kansen, maar vinden telkens 
de doelman als sta-in-de-weg”, al-
dus Van Zutphen. Na rust werd het 
gestaag onrustiger in Lith, waar de 
arbiter de verkeerde speler geel 
gaf, waardoor NLC een rode kaart 
bespaard bleef. Direct daarop kon 
Paul van Driel wél vertrekken. 
Zelfs in ondertal wist  Ollandia 
nog op voorsprong te komen, via 
de onvermijdelijke gebroeders Er-
ven. De 1-0-stand bleef tot aan 
het eind van de reguliere speeltijd 
staan, toen NLC alsnog met tien 
man kwam te staan, en Ollandia 
zich liet verrassen door een snelle 
vrije trap. In de tumultueuze bles-
suretijd die minstens tien minuten 

duurde, counterde NLC zich als-
nog naar de overwinning.

DVG – Boskant 0-2 (0-0)
De man van de Liempdse derby 
was zonder twijfel Roy van der 
Linden. De schaduwspits, na een 
moeizame eerste helft ingebracht 
door coach Henry van Wanrooy, 
maakte na ruim een uur spelen de 
1-0 en stond aan de basis van het 
door Maikel Merks gescoorde be-
slissende doelpunt. Voor Van der 
Lindens entree wist Boskant maar 
nauwelijks door de stugge thuis-
ploeg heen te breken. „Als wij 
dachten twee seconden voor een 
balaanname te hebben, of even de 
tijd om om ons heen te kijken, dan 
zaten zij er al bovenop”, schetste 
Van Wanrooy de situatie voor de 
pauze. „Complimenten aan DVG 
dat ze het zo lang hebben vol-
gehouden, maar ik denk dat hun 
strijd ze te veel kracht kostte om 
negentig minuten lang vol te hou-
den.” Het is voor Boskant te ho-
pen dat Van der Linden, die met 
een direct schot in de korte hoek 
de score opende en een heldenrol 
aan Boskantse zijde opeiste, ko-
mende zondag weer op schot is. 
Van Wanrooy: „Zondag moeten 
we weer winnen, al was het maar 
als goede voorbereiding op de 
confrontatie met FC Uden. Over 
anderhalve week mag Boskant 
proberen het gat met de koploper, 
op dit moment vijf punten, iets 
kleiner te maken.

Periodetitel na benarde zege bij Constantia

’Herfstkampioen’ Nijnsel halverwege promotie
Met overweldigende overmacht 
– zeven punten voorsprong op 
de nummers twee en drie en acht 
punten op de nummer vier – heeft 
Nijnsel de eerste periodetitel in de 
vijfde klasse in de wacht gesleept. 
In een onderling duel met naaste 
belager Constantia had de ploeg 
van coach Theo Hageman aan een 
gelijkspel genoeg, maar scoorde 
Stefan Hulsen tien minuten voor 
rust de enige goal van de wed-
strijd.

door Martijn Klerks

Met het ’herfstkampioenschap’ 
is de geel-blauwe brigade zeker 
van deelname aan de nacompe-
titie om promotie naar de vierde 
klasse, waar de club anderhalf 
jaar geleden nog uit degradeerde. 

De laatste wedstrijd van de eerste 
seizoenshelft, tegen achtervolger 
Vorstenbosch, is voor de periode-
titel niet meer van belang. „Maar 
nu we dit prijsje binnen hebben, 
gaan we voor de eerste plaats aan 
het eind van het seizoen en directe 
promotie”, tekent Theo Hageman 
de gretigheid van zijn manschap-
pen. „Het laatste wat we moeten 
denken is dat we er al zijn. Zeven 
punten is geen onoverbrugbaar 
verschil.”

Constantia – Nijnsel 0-1 (0-1)
Stiekem was de overwinning bij 
Constantia, dat na afgelopen zon-
dag zeven punten op de koploper 
moet goedmaken, een beetje ge-
stolen, gaf ook coach Theo 
Hageman na afloop toe. „Voor 
rust hadden we met 2-0 of 3-0 

voor moeten komen, maar dank-
zij een grandioze keeper lukte 
dat niet. Na rust was Constantia 
eigenlijk beter, en hadden ze een 
gelijkmaker verdiend.” Dat die er 
niet kwam, was te danken aan het 
collectief. „Tot de laatste minuut 
hebben de jongens voor elkaar ge-
werkt”, complimenteerde Hage-
man zijn mannen. „De tegenstan-
der was beter, we stonden onder 
druk, maar we hebben strijdend en 
met een beetje geluk gewonnen.” 
De enige goal van de wedstrijd 
viel na ruim een halfuur spelen 
en kwam van de slof van Stefan 
Hulsen, die vanaf de punt van 
het zestienmetergebied onhoud-
baar uithaalde. Toch houdt Nijn-
sel zijn puntjes van zorg: in de rust 
viel Johan van de Pas uit met een 
kuitspierblessure. Amper tien mi-
nuten na de start van het tweede 
bedrijf moest Stefan Hulsen met 
een hamstringkwetsuur naar de 
kant. De twee scoorden in negen 
wedstrijden elf van de 21 Nijnselse 
doelpunten.

Voorlichtingsbijeenkomst vergoedingen  
Fysiotherapie 2014

Waarom
Het doel van de voorlichting is een uitleg te geven over de vergoeding  

van Fysiotherapie in 2014. Daarnaast worden ook de eventuele  
veranderingen t.o.v. 2013 besproken. 

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil 

weten over de vergoeding van Fysiotherapie.   
Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis. 

Tijd 
Maandag 2 december is de voorlichting bij Fysiorooi 

van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Locatie

FysioRooi
Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan
Koninginnelaan 2, 
5491 JV Sint-Oedenrode
0413-471227
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

FysioRooi
Neulstraat 23, 

5492 DC St-Oedenrode
0413-473196

www.fysiorooi.nl

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren: 
NLC’03-Ollandia 1   2-1
Ollandia 2-VOW 2   2-1
Ollandia 4-Irene 4   1-1
DVG Vr 1-Ollandia Vr1   3-3

Uitslagen jeugd: 
Ollandia A1-Erp A3   10-2
Ollandia B1-SCMH B1   uitg.
ASV C2-Ollandia C1   6-0
Ollandia D1-SCMH  D1   1-5
Ollandia E1-Stiphout Vooruit E2G    
9.30u
 Irene E2-Ollandia E2   0-10
Handel F1-Ollandia F1  1-5
Ollandia MF1-SCI MF2   0-7

Programma zondag 1/12: 
Ollandia 1-Boskant 1   14.30u
Handel 2-Ollandia 2   11.30u
Boekel Sport 7-Ollandia 3   10.30u 
Ollandia 4-UDI’19 15   10.00u
Ollandia Vr1-Mariahout Vr1   10.00u

Programma jeugd za 30/11:
DVG A2-Ollandia A1  v:13.30u
Handel B1-Ollandia B1  v:12.45u
Ollandia C1-Keldonk C1G   13.00u
Handel D1-Ollandia D1  v:10.00u
RKPVV  E2-Ollandia E1  v:9.45u
Ollandia E2-Boerdonk E1G  10.30u
Ollandia F1 en MF 1  zijn vrij

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Constantia 1 - Nijnsel/TVE  0-1
Nijnsel/TVE  3 - NWC 5    1-0
Rhode 9 - Nijnsel/TVE  4 7-2
Mariahout 5 - Nijnsel/TVE 6     5-1
Nijnsel/TVE VR1 - RKVVO VR1    1-0
Boerdonk VR1 - Nijnsel/TVE VR3  0-0

Uitslagen jeugd:
SCMH A1 - Nijnsel/TVE A1    1-1
Nijnsel/TVE  B1 - MVC B1    3-4
Nijnsel/TVE C1 - Venhorst C1   uitg.
Venhorst C2G - Nijnsel/TVE C2    1-5
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D9   0-5
Nijnsel/TVE  E1 - Venhorst E1    1-4
Nijnsel/TVE F1 - Boerdonk F1    1-9
Nijnsel/TVE F2 - Blauw Geel’38    3-7
Nijnsel/TVE MD1 - VOW MD1    6-0

Programma senioren zo 1/12:
Nijnsel/TVE  1 - Vorstenbosch 1 14.30u
Gemert 4 - Nijnsel/TVE 2 10.00u
Nijnsel/TVE  3 - Bavos 3 12.00u
Boskant 5 - Nijnsel/TVE 4 11.30u
Nijnsel/TVE 5 - Avanti’31 8 10.00u
Nijnsel/TVE 6 - Irene 3 10.00u
Nijnsel/TVE VR1 - VCB VR1 12.00u
DVG VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10.00u
VOW VR2 - Nijnsel/TVE VR3 10.00u

Programma jeugd woe 27/11:
Schijndel F6 - Nijnsel/TVE   F1 18.30u

Programma jeugd za 30/11:
Nijnsel/TVE   A1 - Erp A2 14.30u
Boskant C1 - Nijnsel/TVE   C1 13.00u
Nijnsel/TVE   C2 - Boskant C2 13.00u
ST Elsendorp D2 - Nijnsel/TVE   D1 11.30u
Blauw Geel  E5 - Nijnsel/TVE   E1 9.15u
Venhorst E2 - Nijnsel/TVE   E2G 10.00u
Brandevoort F10 - Nijnsel/TVE   F1 10.00u
Rhode F9G - Nijnsel/TVE   F2 10.30u

Rhode

Uitslagen senioren:
RKOSV Achates 1 - Rhode 1 0-0
Erp 2 - Rhode 2  2-2
Rhode 3 - Bavos 2 1-1
Rhode 4 - Boskant 3 1-0
Rhode 5 - UDI 10 1-0
ELI 4 - Rhode 8 0-5
Rhode 9 - Nijnsel 5 7-2
Boekel Sport 8 - Rhode 10 4-2 
Rhode VR1 - WEC VR1 1-4

Uitslagen jeugd:
Rhode A2-Blauw Geel A5  2-1
Rhode B1-JVC Cuijk B1  3-2
Boskant B1-Rhode B2  1-4

Gemert B3-Rhode B3  0-2
Rhode B4-VOW B2  0-5
Rhode C1-Nooit Gedacht C1G  2-1
Rhode C2-Boekel Sport C2  0-3
Gemert C4-Rhode C3G  0-3
Erp C3-Rhode C4  2-3
DVG C3-Rhode C5  1-4
Rhode D1G-Stiphout D1  0-6
Gemert D3-Rhode D2  3-0
Stiphout D2G-Rhode D3  3-3
Gemert D5-Rhode D4  4-4
Rhode D5-Schijndel D5  3-6
Mierlo Hout E1-Rhode E1  3-4
Rhode E2-Boekel Sport E2  11-0
Mierlo Hout E3-Rhode E3  4-6
Rhode E4G-WEC E2  1-2
Gemert E6-Rhode E5  6-2
Rhode E6-Gemert E5  8-0
Boekel E6G-Rhode E7  0-6
Rhode E8-Gemert E10  4-2
Rhode E9G-Blauw Geel E13  2-3
Rhode F1-Schijndel F1  10-1
Rhode F2-Schijndel F2  11-1
VOW F1-Rhode F3  3-0
Rhode F4-Boekel  F3  15-0
Schijndel F4-Rhode F5G  5-3
Rhode F6-Sparta’25 F3G  2-5
Boekel Sport F5-Rhode F7  0-10
Rhode F8-Gemert F8  4-1
Gemert F9-Rhode F9G  4-1
Avanti’31 F5-Rhode F10G  14-0
 
Programma senioren zo 1/12:
Festilent 1 - Rhode 1 14:30u
Schijndel 2 - Rhode 2 11:00u
Rhode 3 - Boekel Sport 3 12:00u
Avanti’31 4 - Rhode 4 12:00u
Rhode 5 - Prinses Irene 5 10:00u
Sparta’25 7 - Rhode 6 12:00u
Gemert 9 - Rhode 8 12:00u
Rhode 9 - Boerdonk 4 12:00u
Rhode 10 - DVG 8 10:00u
ASV – Veteranen 16:30u

Programma jeugd za 30/11:
Rhode A1-Orion A1  14:30u 
Avanti’31 A2-Rhode A2  14:30u 
Sparta’25 B1-Rhode B1  14:30u 
Rhode B2-Sparta’25 B2  14:30u 
Rhode B3-Avanti’31 B2  14:30u 
Gemert B4-Rhode B4  13:15u 
Olympia’18 C1-Rhode C1  15:30u 
WEC C1-Rhode C2  13:00u 
Rhode C3G-ASV’33 C2  13:00u 
Rhode C4-Gemert C5  13:00u 
Rhode C5-Avanti’31 C4G  13:00u 
Blauw Geel D2-Rhode D1G  11:30u 
Rhode D2-Blauw Geel D3  11:30u 
Rhode D3-Blauw Geel D4  11:30u 
Rhode D4-Blauw Geel D8  11:30u 
Blauw Geel D11-Rhode D5  11:30u 
Rhode E1-Schijndel E2  9:15u 
Gemert E3-Rhode E2  9:15u 
Rhode E3-Schijndel E4  9:15u 
Schijndel E5-Rhode E4G  9:00u 
Rhode E5-Sparta’25 E3G  9:15u 
Boekel Sport E5-Rhode E6  10:30u 
Rhode E7-Schijndel E8  9:15u 
Brandevoort E8-Rhode E8  11:00u 
Boekel E7G-Rhode E9G  10:30u 
Rood Wit’62 F1-Rhode F1  9:00u 
Avanti’31 F1-Rhode F2  10:30u 
Rhode F3-Avanti’31 F2  9:15u 
Erp F3-Rhode F4  10:30u
Rhode F5G-Avanti’31 F3G  10:30u 
Bavos F2-Rhode F6  9:15u 
Rhode F7-Erp F5  10:30u 
Mierlo Hout F6-Rhode F8  9:30u 
Rhode F9G-Nijnsel F2  10:30u 
Rhode F10G-Venhorst F5  10:30u 
Rhode MA1  vrij 
Gemert MC1-Rhode MC1  11:30u 
Rhode MD1-Blauw Geel MD1  10:15u

VV Boskant

Uitslagen senioren:
DVG 1-Boskant 1  0-2
Boskant 2-Prinses Irene 3  1-3
Rhode 4-Boskant 3  1-0
Boekel Sport 6-Boskant 5  1-2
EVVC 7-Boskant 7  2-0
 
Uitslagen jeugd:
Boskant B1–Rhode B2  1-4
Mariahout C1–Boskant C1  0-1
Boskant C2–Boekel Sport C4  5-1
Boskant D1–DVG D2G  2-0
Gemert E4–Boskant E1  5-2

Blauw Geel ’38 F6–Boskant F1  0-5

Programma senioren zo 1/12:
Ollandia1-Boskant 1  14.30u.
Sparta’25 2-Boskant 2  11.00u.
DVG 4-Boskant 3  10.00u.
Boskant 4-Blauw Geel’38 11  12.00u.
Boskant 5-Nijnsel 4  11.30u.
Irene 2-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Irene 4  10.00u.
Boerdonk VR1-Boskant VR1  11.00u.

Programma jeugd za 30/11:
Venhorst B1–Boskant B1  v.13:00u.
Boskant C1–Nijnsel C1  a.13:00u.
Nijnsel C2–Boskant C2  v.12:00u.
Blauw Geel ’38 D7–Boskant D1  v.10:30u.
Boskant E1–Mierlo Hout E3  a.10:30u.
Boskant F1–Boekel Sport F4  a.10:30u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 20/11:
1 Mevr. A.v.d.Velden- Hr.L.v.Uffelen 
60,94 % 2 Echtpr. Seegers en Dms. 
A.v.Genugten- W.v.Gerwen 59,38 %. 
3 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 53,13 
%.4 Mevr. J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 
50,52 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

20/11:
A lIjn 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
64.17 2. Joop en Marianne Muller 
58.75. 3 Jan en Mien v Rooij 55.00 4. 
Netty Leijtens- Coen Meuwissen 53.75. 
B Lijn. 1. Truus v Heesch- Addie Rij-
kers 66.45 % 2. Mieke Ketelaars- Riet 
Donker 59.20 3. Netty v Dijck- Rinus 
Kuipers 57.64 4. Jo Evers- Anja Lafleur 
50.00. zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie 20/11:
A-lijn : 1. Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 2. Will Schilder & Tino Hillenaar  
57,99 3. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 54,86 4. Maria Broeke & Lin 
de la Parra 54,51 
B-lijn: 1. Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 67,92 2. Christine van Heertum & 
Mieke Janssen 57,92 3. Hanny Bosch 
& Jan Bosch 56,67 4. Nelleke Kappen 
& Jeanne Swinkels 53,75 
C-lijn: 1. Harrie Hol & Ad van Kaatho-
ven 64,00 2. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 57,92 3. Jannie Boxtel van & Bets 
Versantvoort 56,00 (4) Jo Kremers & 
Harrie Kremers 53,75 (4) Jan Verbunt 
& Christ Verhoeven 53,75

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 21/11 3e cyclus, 5e zitting: 
A-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Ver-
hoeven 60.76; 2. Corrie Dortmans & 
Piet v. Schaijk 58.33; 3 en 4 gedeeld: 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar en Mia 
Poels & Annie Stevens 57.98.
1. Liesbeth v. Dijk & Nelly Philipsen 
60.41; 2. Gerda & Berts Schellekens 
59.16; 3. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 57.50; 4. Anny & Lena v. Acht 
54.58.

Uitslag 3e cyclus 
A-lijn 1. Riet & Cees v. Hout 56.20; 2. 
Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 55.98; 
3. Harrie & Jan v. Erp 55.01; 4. Piet & 
Toon v. Schaijk 53.72.
B-lijn (promoveren): 1. Gerda & Berts 
Schellekens 56.26; 2. Tineke Klomp 
& Riet Verstappen 52.18; 3. Liesbeth v. 
Dijk & Nelly Philipsen 52.16; 4. Thea 
v.d. Heijden & Hans v. Hoof 51.86.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie19/11
A-lijn: 1.Albert & Petra v.d.Hurk 58,75 
% 2.Toon & Marietje v.Schaijk 57,08 
% 3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven 
56,25 % 4.Bert & Diny Kanters 53,75 
% B-lijn: 1.Adriaan v.d.Tillart & Jack 
Sebrechts 60,00 % 2. Hein & Jo de 

Wit 56,67 % 3.Tonny Rijkers & Mien 
Vermeulen 56,25 % 4.Maria Rooijak-
kers & Ben v.d.Steen 54,58 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 22/11
A-lijn: 1.Wim & Tiny v.Lieshout 67,71 
% 2.Arthur & Lyn Verjans 60,42 
% 3.Harrie Lucius & Nelleke Stolk 
58,33 % 4.Hans v.d.Brand & Jo Ver-
hoeven 55,56 % B-lijn: 1.Mies & Jo 
v.d.Burgt 61,11 % 2. Toon v.Creij & 
Wim v.Os 56,25 % 3.Anny v.d.Hurk 
& Mientje v.d.Tillaart 54,58 % 4.Mien 
v.d.Crommenacker & Maria Rijken  
53,47 %.

BC ’t Koffertje 

Uitslag 25/11:
A-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 57,08; 2 Nicole van de Berg & 
Theo van Geffen 56,67; 3/4 Leny Kre-
mers & Willem de Roo en Cees Laas & 
Sjef van Rooij 55,00
B-lijn: 1 Wil Merkelbach & Jeanne 
Swinkels 58,33; 2 Hetty van Geffen & 
Wil Schilder 57,08; 3 Tonny van Acht 
& Ben van der Steen 54,17; 4 Tiny van 
der Steen & Lies Vissers 52,50
C-lijn: 1 Nelly Derks van de Ven & Jo 
Renders 61,98; 2 An van Erp & Harry 
van Genugten 56,25; 3 Agnes & Ge-
rard Obbema 54,38; 4 Rina van der 
Hurk & Cisca Scheepens 52,50

Bridgeclub De Neul

Uitslag 25/11:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 59.90; 2. . Ria & Toon 
Habraken 59.38; 3. Riet & Cees v 
Hout 56.77; 4. Liesbeth Bekkers & Pe-
ter Schepers 56.51.
B-lijn: 1 Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 61.43; 2. Tineke Klomp & Le-
nie Tijsma  61.10; 3. Wilmien & Albert 
v. Gastel 59.32; 4. Anja Lafleur & Els 
Raaijmaakers 57.95.
C-lijn: 1.Annie & Corrie Kastelijn 
60.42; 2. Ans v.d. Laar & Nel Diele-
mans 57.92; 3. Gerda v.d. Kerkhof & 
Bertie Kuipers 56.67; 4. Netty v. Dijck 
& Thea Huijberts 55.42.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 15/11:
Dorpsherberg/van Driel – 
www.twinscooking.nl 14-3
Brasserie de Beleving – 
Gerits/v.d. Warenburg 5-6
Bart Klerkx Hoveniers – 
Raaijmakers/der Kinderen 3-6
HNM-Finance – 
Rewi/van Acht 15-2

Ma 18/11:
Afisca Adm. en Belastingadvies – 
Royal Queen Seeds 2-4
’t Straotje/Lvdb Inst. Techn. – 
Schildersbedr. Gbr. Harks 1-6

Programma vrij 29/11:
Royal Queen Seeds – 
www.twinscooking.nl 19:30u
Dorpsherberg/van Driel – 
Afisca Adm. en Belastingadv. 20.15u
Wetering Boys – 
Rewi/van Acht 21.00u
Café van Ouds – 
Huiskens Optiek en Horen 21.45u
Ma 02/12:
Woonwinkel Excl. Wonen –
JT Carservice/van Kasteren 21.00u
Presenteert.com – 
Pijnappels/van Schijndel 21.45u

waterpolo

Argo

Uitslagen
Aegir - C1 9-8
OZC`57 - D1 21-7
Dames 1 - WZC (SG) 6-11
Arethusa - E1 9-6
Aquamigos - E2 15-2
De Schelde - Heren 1 12-3

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 Rooi

Uitslagen
SVSH/KSV 1-KV Rooi 1  11-11
Altior 4-KV Rooi 2  12-7
Odisco MW1-KV Rooi MW1  8-4
NeCa MW1-KV Rooi MW2  7-1
Be Quick A1-KV Rooi A1  8-3
De Kangeroe A1-KV Rooi A2  9-6
Stormvogels B1-KV Rooi B1  4-9
Stormvogels C2-KV Rooi C1  6-5
Spoordonkse Girls C2-KV Rooi C2  9-1
KV Rooi D1-Rosolo D1  1-9
Odisco D1-KV Rooi D2  2-3
EDN’56 E1-KV Rooi E1  2-5
Avanti E1-KV Rooi E2  12-0

Programma woe 27/11:
Korloo MW1-KV Rooi MW1  a. 19.00u. 
DSV MW1-KV Rooi MW2  a. 19.30u. 
KV Rooi MW3-Flamingo’s MW 2  a. 20.00u.

Programma za 30/11:
KV Rooi A2-Celeritas A2  a. 18.00u. 
KV Rooi B1-DDW B1  a. 17.00u. 
KV Rooi C1-Alico C1  a. 16.00u. 
KV Rooi C2-Odisco C1  a. 15.00u. 
KV Rooi D2-Olympia D1  a. 13.00u.
KV Rooi E1-Vessem E1  a. 12.00u. 
KV Rooi E2-Altior E2  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-SCMH F1  a. 10.00u.

Programma zo 1/12:
KV Rooi 1-JES 1  a. 12.30u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Kangeroe 1  8-7
Corridor MW1-Nijnsel MW1  7-4
Nijnsel MW2-Euro Girls MW1  10-2
Emos A2-Nijnsel A1  7-6
SCMH B1-Nijnsel B1  6-2
De Korfrakkers C2-Nijnsel C1  9-3

Programma woe 27/11:
Vessem MW1-Nijnsel MW1  v.19.45u. 
Za 30/11: 
Nijnsel B1-Fortuna ’68  v.9.30u. 
Nijnsel C1-Corridor C1  v.8.45u. 
Flash E1-Nijnsel E1  v.9.30u. 

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen:
Olland 4 - Olland 3 4 - 1 
Hoogeloon 5 - Olland 5 3 - 2
 
Programma woe 27/11:
Olland 5 - Liempde 3 20.00u
za 30-11:
Kronenberg 2 - Olland 1 17.30u
Sevenum 1 - Olland 1 20.30u

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Hout, steen en glas.
Een juiste combinatie

Zwevende 
kastenwand 

in diverse 
combinaties 

mogelijk

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

December is al duur genoeg! 10% 
korting op alles!

10% korting op alles (PRIJZEN te winnen) 
uitgezonderd van andere acties

25% korting op onze bovag menu-kaart 
onderhoudsbeurten! wegens succes deels verlengd!

Gazelle                 Goldline                 Giant

hockey Meisjes MHC 8E2 winterkampioen

De hockeymeisjes 8E2 van MHC zijn zaterdag hockeywinterkampioen geworden. De laatste wedstrijd werd met 6-1 
gewonnen tegen Deurne.

Autobedrijf van Driel B.V. 
Wouters Boomkwekerij
Van Gils Rashondenkennel
Garagebedrijf Johan Markgraa�  
Autobedrijf Martien van Erp 
Romettec Plaat-lassen-constructiewerk
Willink Creatief 
Timmer en Interieur Rene de Meester
Stratenmakersbedr. Johnny van Oorschot 
Stalen Engineering 
“De Hapkar” John Sterks
Van Deursen Diervoeders
Henk van Rooij VOF Hak- en Boorbedrijf
Smetsers Houthandel / Speeltoestellen
Partyverhuur Joost Kapteijns 
Van Oirschot-v.d. Rijdt Timmerwerken
Bakkerij Bekkers
Van Uden Caravantechniek
Piet van Aarle, “ Aarlehof” 
Van Duppen Geluid   
Restaurant Kreta
Stucadoorsbedrijf Voets-van Hemmen 
Stukadoorsbedijf Mettler  
Cor Het fruitboerke 
Stukadoorwerk M.v.d. Sande   
Veldt’s Pannnenkoeken 
Stucadoorsbedrijf Horst 

Berry Markus Schilderwerken  
Stucadoorsbedrijf Gebr. v.d. Loo 
Mari Heesakkers Schildersbedrijf 
Hennie Verhoeven Stukadoorwerken  
Kluijtmans Keurslager 
Van Griensven Voegersbedrijf
Kapsalon Janneke    
Woonboetiek Cor Smits 
Frans Peijnenburg Koper en zinkwerken
De Kaaskeizer    
Drankenhandel van Boxmeer 
Van Liempd Afbouw  
Design Outlet Design 4ever  
M. van Rooij Electrotechniek 
Jo Timmermans, Haardhout
FES Climate Controle   
Foolen Worstenbrood   
Leenderts Glaszettersbedrijf – Glashandel 
Tankstation Bongers   
Leo Markus Service Bouw 
Latijnhouwers Schilderwerken
Leenderts Bouwservice  
Lean Schoonmaakbedrijf  
Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar 
Administratiekantoor W Huijberts                 
Markus Bouw- en metselbedrijf  
Twan Brinkman Hoveniersbedrijf
Roijakkers Grondwerken   
Dakdekkersbedrijf F. van Wershoven 
Rien v.d. Spank Transport & dochter
MooiRooi.nl. - DeMooiRooiKrant 
Rob van Schijndel CV-Loodgieter  
Van Kuringen Adviesgroep 

Kombi Bouwmatrialen   
EP: Rickelman. Best   
Cafė-cafetaria-zaal De Dorpsherberg
Amadea Hairstyling    
Cafė-Biljart ’t Pumpke 
Dennis en Rien van Osch
Brasserie De Beleving   
Minicamping “de Geelders” 
Eet & Muziekcafe De Ossekop  
Rima Groepsvervoer   
Cafė van Ouds  
Cafė-biljart D’n Toel
Tapperij & Eeterij d’n Dommel   
Cafetaria Highway 51, Nijnsel 
Cafetaria De Mert 
Drukkerij ELD Henk Thomassen  
Maarten van Hoof Zachtfruit-Asperges 
Voets Timmer- en renovatiewerk
Meijs Meubelen  v.o.f.   
Imkerij “De Linde”  
www.Auto Boxtel.eu 
Hoefsmederij Nico v.d. Heijden   
Autobedrijf F. Smits    
Twins Homecooking & Catering       
Jeanne Bekkers. Pedicure 
Cafe Oud Rooij vof 
Installatietechniek L.v.d. Biggelaar         
Pan & Cook, Restaurant    
Terrein en Groenvoorziening Heijmans 
Lambert B.V. Autoschade
Restaurant Salloniki Schijndel   
Van den Boomen Grond-weg-water 
Harrie Toelen

Ollandse biljartkampioenschappen 2013
mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren

MHC Jongens B1 kampioen

De laatste wedstrijd van het na-
jaar was voor de jongens B1 reuze 
spannend. Ze stonden eerste in 
de competitie maar met een gelijk 
aantal punten en doelsaldo als Geel 
Zwart. De twee wedstrijden die de 
teams tegenover elkaar stonden 

eindigden telkens in een gelijkspel.

De vooruitzichten waren niet gun-
stig: Rooi moest uit tegen Helmond, 
de nummer drie, die had aange-
geven zelf voor de winst te gaan. 
Coach Robin van de Ven kreeg de 

jongens in een geconcentreerd spel. 
De ruststand was 0-3 voor Rooi. De 
tweede helft domineerden de Rooi-
se jongens waardoor de eindstand 
0-9 werd en het kampioenschap 
kon worden gevierd als afsluiting 
van dit mooie seizoen.

Geen doelpunten, wel een punt 
voor Rooise dames
Een blauwe neus, een flinke buil 
op een onderbeen en slechts een 
punt, dat hielden de Rooise hoc-
keydames over aan de ontmoeting 
met Venlo. Teleurgesteld stapten 
de dames dan ook van het veld af-
gelopen zondag. Nadat de eerste 
wedstrijd tussen beide teams ook 
eindigde in een gelijkspel, was 
Rooi uit op een overwinning. He-

laas waren de dames zondag op-
nieuw niet bij machten om Venlo 
te verslaan.  

Ondanks het gure weer was de 
trouwe supportersschare van Rooi 
weer langs de lijn te vinden.  Die 
kreeg echter geen kans om te jui-
chen. In de vlakke wedstrijd trof 
geen enkele speelster doel. Ook 
uit de vijf a zes strafcorners die ie-
der team mocht nemen, werd niet 
gescoord. Hoewel na rust in een 
licht veranderde opstelling werd 
gespeeld, kon Rooi de wedstrijd 
niet naar haar hand zetten. Verde-
digster Lisa van de Ven, die zowel 
op linksachter als in de as een ster-
ke wedstrijd speelde, werd door de 
groep benoemd tot Woman of the 
Match. Een terecht compliment 
voor de verdedigster in vorm. Vol-
gende week speelt Rooi de laatste 
wedstrijd voor de winterstop, uit 
bij koploper Eindhoven. 

Rooi Heren 1 op weg naar 
winterkampioenschap
Na de briljante eerste helft en dra-
matische tweede helft van vorige 
week tegen Geldrop H1 was het 
Rooi dat deze week tegen Goirle 
speelde. Goirle is afgelopen jaar 
gedegradeerd uit de eerste klasse, 
maar doet nog geen goede zaken 
in de tweede klasse.  

Rooi begon niet heel scherp aan de 
wedstrijd. In de eerste fase van de 
eerste helft kwam het spel nog niet 
op gang. Goirle wist hier geen ge-
bruik van te maken. In de elfde mi-
nuut wist Tom van den Akker een 
strafbal te versieren en deze te be-
nutten. Vier minuten later was het 
Goirle die na een snelle uitbraak 
de 1-1 scoorde via de strafcorner. 
Echter Rooi kwam al snel met een 
antwoord in de daaropvolgende 
minuut. Martijn van Hemert scoor-
de via de directe geslagen corner 
de 2-1, dit is niet de gebruikelijke 

corner, maar deze bleek wel erg ef-
fectief te zijn afgelopen zondag. 

Na de eerste benutte corner werd 
in de loop van de wedstrijd (min. 
30 en 43) nog tweemaal gescoord 
via de strafcorner. In de tweede 
helft was het spel van Rooi aan-
zienlijk beter dan dat van Goirle. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een 
mooie goal van Wouter Deelen. 
De stand werd 5-1. De Man of 
the Match van deze week is Joep 
Bastings. Als centrale verdediger 
had hij een belangrijke rol. Vol-
gende week speelt Rooi zijn laatste 
wedstrijd voor de winterstop te-
gen Nuenen.  Tijdens de wedstrijd 
wordt het publiek warmgehouden 
met glühwein en goed hockey, la-
ter op de dag wordt de eerste helft 
van de competitie afgesloten met 
een gezellige disco.  
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in de regioMooi adverter
en

Rooi Actueel
Een speciaal team maakt van actu-
ele onderwerpen korte filmimpres-
sies. Naar aanleiding van het grote 
aantal inbraken wordt o.a. aandacht  
besteed aan tips om deze te voor-
komen. Alle afleveringen van Rooi 
Actueel worden op elk heel uur uit-
gezonden, vooraf aan de andere pro-
gramma’s.

Rondje Rooi 
Opnieuw een Rondje Rooi met uit-
eenlopende onderwerpen zoals (on-
der voorbehoud) : Wereldboomfes-
tival in Olland - Sportieve prestaties 
van de Rooise voetbalclubs - Herfst-
wandeling; we maken een ommetje 
- Dag van respect met toekenning 
prijs voor vredesposter - Zangkoor  
“’t Akkoordje” treedt op in Oden-
dael - Sinterklaas wordt enthousiast 
in Rooi ontvangen - Laura van den 
Heuvel (17) schrijft thriller - 3 Kas-
tanjebomen nabij Hambrug herplant 
- Bedrijvenbezoekdag door leerlin-
gen groep 8 Bs. Nijnsel - TEDxYouth 
Brabant - Sinterklaasevenement met 
poppenkastvoorstelling in Odendael 
- Afsluiting Odajaar met speciale mu-
sical.

Rondje Rooi wordt uitgezonden op 
de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken ver-
nieuwd.

Open Deuren
Dit programma zenden we uit in sa-
menwerking met LOS, Schijndel.
Vanaf 23 november een aflevering 
met een bezoek aan de Rooise Die-
renkliniek. De dierentandarts behan-
delt het gebit van een paard. Vanaf 
30 november volgen we het traject 
van bloemen van de Bloemenveiling 
Aalsmeer tot in de winkel.
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

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

Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s, 
en films, uitzending gemist  is TV 
Meierij
wereldwijd te volgen via www.tvmei-
erij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  Like ons en u blijft op de hoogte!!
www.facebook.com/pages/
TV-Meierij/126777284179099

www.facebook.com/demooirooikrant

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

25 oktober - 12 december 
Foto-expositie Hans Vervloed

Bibliotheek

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling Wil Agema-Kersten

Cultureel Centrum Mariendael

2 november  - 1 februari 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling
Het Lindenhuis, Hongerstraat 14, 

5492 VE St. Oedenrode

27 november 
Werelden van Techniek

Mariendael

27 november  - 26 november 
Iedere woensdag dansmiddag

Odendael

28 november 
Miniworkshop tablet/iPad

Bibliotheek

28 november 
Film: Argo
Mariendael

29 november 
HillStreet Hard-Style Brennan Heart

De Beurs

29 november 
Avond van ‘t Nederlandse lied

De Ossekop

30 november 
Oceandrum Workshop 
maak je eigen drum.

Leef & Vind

30 november
Cursus Persoonlijke en Intuïtieve 

ontwikkeling
Centrum Maia

30 november 
Kroegkoning van de Nacht: 

The Wild Wild West
Oud Nijnsel

30 november - 1 december 
Werf Classics: 

oud medewerkers feest
OJC De Werf

30 november 
Live: Third Half
Café Van Ouds

30 november 
Apres Ski party
Dorpsherberg

30 november 
Blue 7

De Ossekop

25 oktober - 12 december 
Foto-expositie Hans Vervloed

Bibliotheek

27 oktober - 22 december 
Tentoonstelling Wil Agema-Kersten

Cultureel Centrum Mariendael

2 november  - 1 februari 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling
Het Lindenhuis, Hongerstraat 14

27 november  - 26 november 
Iedere woensdag dansmiddag

Odendael

30 november - 1 december 
Werf Classics: 

oud medewerkers feest
OJC De Werf

1 december 
Ierse middag met 

Live Irish Folk music
Café van Ouds

4 december 
Koopavond Sinterklaas

Sint-Oedenrode

4 december  - 3 december 
Mamacafé

Grand café de Gouden Leeuw

6 december 
Hillstreet - Helemaal naar de klote

De Beurs

7 december 
Receptie HBV Ontspanning
Clubgebouw Bremhorst 8

7 december 
Girl “Power” Night

Café Van Ouds

7 december 
Dansavond KBO

Odendael

8 december 
Programma jeugd HBV Ontspanning

Clubgebouw Bremhorst 8

8 december 
Winterbraderie
Sint-Oedenrode

8 december 2013
Whisky inloop proeverij

Drankenhandel van Boxmeer Deken 
van Erpstraat 24

8 december 
Rikken en jokeren

Dorpsherberg

9 december 
Kerstmarkt
Odendael

10 december 
Jubileumwedstrijd veteranen HBV 

Ontspanning
Clubgebouw Bremhorst 8

10 december 
Kerststal presentatie

Odendael

10 december 
KBO fi lm: Robin Hood

Odendael

12 december 
Voorlichtingsbijeenkomst Voortgezet 

Onderwijs
Basisschool Kienehoef

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