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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.

Vanaf 6 januari 
zondag open 

van 16.00 tot 20.00 uur. 

Maandag t/m zaterdag open 
van 8.00 tot 21.00 uur

Markt 18, 5492 AB Sint-Oedenrode
0413-472208 - www.ah-sint-oedenrode.nl

Springen in heerlijke popcornlucht

Kinderen, winter en kermis. Dat 
zijn de drie broodnodige ingredi-
enten van de Kinderwinterkermis 
die ieder jaar wordt georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van 
Odendael. Op papier is het winter, 
maar dat was afgelopen donder-
dag niet te merken tijdens de Kin-

derwinterkermis op Odendael. Het 
was namelijk lekker weer op het 
laatste uurtje na. De editie werd 
een groot succes. Het was erg druk 
en de kinderen vermaakten zich 
opperbest.

» Lees verder op pag. 11

Gemeente wil aan tafel voor bouwplannen De Locht
De vraag is niet óf er gebouwd 
gaat worden in Olland, maar 
waar en wanneer. De gemeente 
is op dit moment de mogelijk-
heden aan het onderzoeken voor 
het bouwen van starterswonin-
gen aan De Misse, Den Ekker, 
Het Binnenveld en De Locht. 
Ook een groep jongeren, die in 
Olland wil blijven wonen, is met 
een onderzoek bezig. De meest 
concrete plannen zijn van Mar-
kus Vastgoed BV, het bedrijf van 
Ollander Jos Markus. Hij heeft 
het idee geopperd om zeven wo-
ningen te bouwen aan De Locht 
en twee á drie aan de Pastoor 
Smitsstraat. De gemeente wil 
snel met hem aan tafel om de 

plannen te bespreken.

Jos Markus is eigenaar van een stuk 
grond aan De Locht. Hij woont 
daar zelf ook. Toen het voorkeurs-
recht van de grond verliep, besloot 
hij om zelf een plan te ontwikkelen. 
Vanuit de samenleving hoorde Jos 
namelijk de schreeuw naar starters-
woningen. Het zou gaan om zeven 
woningen met een prijs van rond 
de 170.000 euro. “Dit is speciaal 
voor de generatie die nu verlegen 
zit om betaalbare starterswoningen 
in Olland”, zegt Markus. 

» Lees verder op pag. 20
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Bij deze het plan. Het staat echter niet vast. Als straks blijkt dat het beter is 
dat de woningen gedraaid zijn, dan is dat ook een optie. 
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Gelukkig nieuwjaar!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotogra� 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

Aanleverspeci� 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 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

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

www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

 Moeder zijn is alles geven. 
 Zorg en lijden, liefde en leven. 
 Moeder zijn is alles derven, 
 Alles…. en tevreden sterven.    

 
Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten 

beleven, hebben we bedroefd afscheid moeten nemen 
van mijn lieve vrouw, ons mam en oma  

 

Lies Aalders – Berkvens 
 

∗ Mariahout, 14 september 1934       
ϯ Nijnsel, 25 december 2012 

 
echtgenote van 

 
Jan Aalders 

 
 
 Rödelhausen (Dld.): Wim en Caroline 
   Manon 
   Michel 
 
 Sint-Oedenrode: René en Jola 
   Casper 
   Ruben 
   Floor  
 Boekel: Trudy en René 
   Jari 
   Liz 
   Nina 
 
Margrietstraat 44 
5492 JN Nijnsel 
 
De uitvaartdienst in de kerk van de H. Antonius van 
Padua van de H. Odaparochie te Nijnsel en de begrafenis 
op het parochiekerkhof hebben op maandag 31 december 
plaatsgevonden. 
 

Lieve Erwin

Niet te bevatt en, onbegrijpelijk en vooral oneerlijk 
om zo afscheid van jou te moeten nemen.

Zo snel als het gegaan is.
Weet dat we er alti jd voor Sandra, Lieke en Sjoerd zullen zijn.

Je vrienden

Marcel, Ingrid, Yvonne, Paul, John, Jolanda, 
Jorrit, Ilja, Gert-Jan, Wendy, Jos, Kirsten, 

Stephan, Shirley, Inge, Richard en kinderen

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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We willen iedereen heel graag bedanken voor de vele en mooie 
kaarten, berichten, telefoontjes, emails en bloemen, 

het overweldigende medeleven en de hartverwarmende bezoekjes 
en het heerlijke eten dat we dagelijks kregen van vrienden en familie.

Familie Voets, bedankt voor de ondersteuning en het medeleven 
van de afgelopen week, zonder jullie hadden wij het niet gered, 

speciaal Ad Voets die er vanaf de eerste dag bij was, 
peetoom en peettante, bedankt.

De vriendengroep gaf ons steun en kracht, 
bedankt vanuit het diepst van ons hart.

In het bijzonder bedanken wij de mensen van AH voor de 
indrukwekkende afscheidsavond en de betrokkenheid; 

heel heel hartelijk bedankt.
Tevens bedanken wij uitvaartverzorging Kuis uit Sint Oedenrode.

En natuurlijk vergeten wij niet om 
Michael, Lieke, Lindy, Job en Pleun te bedanken. 

Jullie hebben je voor de volle 100% gegeven in deze moeilijke tijd.

Ad en Francien van den Bergh

DANKBETUIGING

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

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

JAN VAN ROOSMALEN

willen wij iedereen hartelijk danken.

Coby van Roosmalen-van Grinsven, 
kinderen en kleinkinderen

In de middag van vrijdag 28 december 
is mijn lieve vrouw en ons mam op reis gegaan.

Jac Holdijk - van der Aa
* Veghel, 19 juli 1967 † Sint Oedenrode, 28 december 2012

Hans Holdijk
Noortje, Max

Paulinastraat 34, 5491 JH Sint Oedenrode

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Jac 
op zaterdag 5 januari a.s. om 11.00 uur 

in de Luxzaal van Crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen 
op donderdag 3 januari van 19.00 tot 19.45 uur 

in het uitvaartcentrum van bovengenoemd crematorium.

OVERLĲDENSBERICHTEN

“Leef
je leven
zoals jij
het wil.”

Jac

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

sIErADEn In En OnTvAnG*
€ 25,- pEr GrAm, 14 krT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

Vandalisme 
houdt Rooi in 
haar greep

Vorige week las u in 
DeMooiRooiKrant een bericht 
over cafetaria De Koffer. Daar 
worden camera’s geplaatst om-
dat er regelmatig spullen worden 
weggehaald of vernield. Veel on-
dernemers, maar ook bewoners 
in het centrum hebben last van 
vandalisme. Dat ondervond ook 
de redactie van MooiRooi deze 
week. Er werd een vlaggenmast 
afgebroken en een vlag gesto-
len. Een dag later kwam ook nog 
eens een mail van een bezorgde 
bewoner aan het Kofferen.

Deze persoon schreef het volgen-
de: ‘Als inwoner van het mooie 
Sint-Oedenrode erger ik mij steeds 
vaker aan de vernielingen die ons 
mooie dorp treffen. Mensen doen 
hun best om hun gevel, tuintje 
of straat mooi te houden. Iedere 
stapavond wordt door de jeugd 
aangegrepen om persoonlijke be-
zittingen te vernielen. Daarnaast 
wordt rommel gewoon op straat 
gegooid: pizzadozen, blikjes, friet-
bakjes, shoarmabakjes enz. Vorige 
week zag ik in DeMooiRooiKrant 
dat cafetaria De Koffer ook last 
had. Ze gaan maatregelen nemen. 
Nou, ik geef ze gelijk. Eigenlijk 
zou de BOA ‘s avonds in de bosjes 
moeten gaan liggen om de balda-
dige jeugd aan te spreken. 

De voorbeelden die in deze tekst 
staan, zijn het topje van de ijs-
berg. Onder gespuugde etalage-
ruiten, omgeduwde bloempotten 
van Brekelmans op de rotonde, 
kerstversieringen en lampen die 
uit kerstbomen worden gerukt, 
verfraaiingen aan winkelpanden 
die gestolen worden, kapotte 
fietsen, scheefgeduwde boom-
pjes, straatnaam- en verkeers-
borden enz. enz. De vraag is: 
Wat gaan we er aan doen?








    






















 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

Nooit vragend, nooit klagend 
Altijd alles voor zichzelf dragend 

Was zij een steun voor velen 
 

Je hield van het leven, had moeite met loslaten 
Jouw tomeloze energie was onuitputtelijk 

Je liefdevolle warmte stond gelijk aan de kracht van de zon 
Je wist tot het laatste moment van de kleine dingen te genieten 

 
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet 

kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet  

afscheid moeten nemen van  
onze lieve zus, schoonzus en tante 

 

Wilma van Grinsven 
 

∗ 1 maart 1959                             † 27 december 2012 
 
 

Vader † en Moeder † 
 
Jo en Gerard 
 Rob en Linda 
 Erik en Gerdine 
 Sandra en Dirk 
 Monique en Janneke  
Ellie 
 Bennie en Hristina 
 Claudia en Christian 
 
Berdie en Rahal 
 Samira en Taron 
 Chatilla 
 Jamal 

Correspondentieadres: 
Oirschotseweg 40 
5684 NK Best 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag  
3 januari 2013 om 10.30 uur in de kerk van de H. Antonius 
van Padua van de Heilige Odaparochie te Nijnsel, waarna 
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het 
parochiekerkhof. 
 
Woensdag 2 januari om 19.00 uur is er een avondwake  
ter nagedachtenis aan Wilma in de parochiekerk. 
 
Samenkomst voor beide diensten in de kerk waar tevens  
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. 
 
Wilma is in Uitvaartcentrum Wolfswinkel, Planetenlaan 1-b 
te Son waar na de avondwake gelegenheid is om 
persoonlijk afscheid te nemen. 
 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven 
deze aankondiging als zodanig te beschouwen. 
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Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nlKOFFEREN 2  |  5492 BN ST. OEDENRODE  |  ST.OEDENRODE@REISBURO-COLUMBUS.NL  |  TEL: 0413 - 475955  |  FAX: 0413 - 474350

        
       

 
 

PRIJSWINNAARS 
VAN ACTIE RAAD HET GEWICHT VAN DE KOFFER:

 
Reischeque   Euro: 75.--     Tim van de Wijdeven   St. Oedenrode

 
Reischeque   Euro: 50.--     Mevr. N. Dortmans      St. Oedenrode

 
Reischeque   Euro: 25.--     Mevr. L. de Gruiter      St. Oedenrode

 
TOERKOOP REISBURO COLUMBUS HET ADRES VOOR DE JUISTE ZOMERVAKANTIE

TEGEN DE BESTE PRIJS !!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kaarten in Boskant
Op donderdag 3 januari vindt de 
vierde kaartavond plaats, georga-
niseerd door de drie gezamenlijke 
buurtverenigingen: De Beukenbuurt, 
Boskant-West en Ritabuurt. De vo-
rige avond is met grote overmacht 
gewonnen door Diny de Haas die 
daarmee in een klap de algehele lei-

ding in handen heeft genomen. Diny 
wordt gevolgd door Lies van de Laar, 
Annie Hermans en Lies Ketelaars. In 
tegenstelling tot vorige jaren gaan 
nu de dames aan de leiding.  De 
kaartavond is in de Huiskamer bij De 
Vriendschap om we beginnen om 
20.00 uur. Iedereen is welkom.

CDA-Rooi verweert zich tegen 
aantijgingen oppositie-gedrag
Hierbij volgt de lange versie van het 
bericht van vorige week: 
Een vraag van Frans van den Boomen 
(BVT) zette donderdagavond tijdens 
de gemeenteraadsvergadering de 
toon voor een reeks van opmerkingen 
aan het adres van de Rooise CDA-
fractie: wat vindt de CDA-wethouder 
ervan dat zijn (coalitie-)fractie zich 
de laatste maanden regelmatig uit-
spreekt tegen collegevoorstellen?

CDA-wethouder Cees van Rossum 
ging er uitgebreid op in, zeer tegen 
de zin van scheidend CDA-fractie-
leider Wiel Sporken die het "niet ter 
zake doende" vond. De CDA-fractie 
beriep zich op het dualisme, waar 
de coalitie op zich niets tegen in kon 
brengen. Maar de manier waarop Van 
Rossum de Zwarte Piet naar zijn frac-
tie speelde, viel verkeerd bij Sporken. 
“Ik voel dit  een beetje als verwijt”. 
Toen Janine Heisterkamp (HvR) de 
CDA-fractie via de interruptiemicro-
foon nog eens inwreef dat ze steeds 
tegen collegevoorstellen stemden, 
was de maat voor Sporken vol. “U 
was de eerste die het plan van het 
Rabobankgebouw terugverwees 
naar de tekentafel. Wij, als CDA-
Rooi, hebben daar tenminste nog 
eerst vragen over gesteld” brieste hij.

De discussie speelde zich af bij de 
vaststelling van bestemmingsplan 
Sint-Oedenrode Oost, waar de 
CDA-fracties bij monde van Jan Ver-
hagen in de voorafgaande commis-
sies al stelling nam tegen het verbod 
op uitbreiding van kantoorvestigin-
gen in De Kampen. Bij de hamvraag 
“waarom in omliggende gemeentes 
en Nijnsel wél, en op De Kampen 
niet?” hadden voor-en tegenstan-
ders zich verdiept in de verordening 
van de Provincie. Van Rossum had 
daaruit de conclusie getrokken dat 
dit gewoon niet mag, en bij over-
treding een “reactieve aanwijzing” 
zou opleveren. Ook in omliggende 
gemeentes zou dit het geval zijn. 
Nijnsel was daarop een uitzondering 
vanwege de “reactivering” daarvan. 
“Omdat anders op termijn verloede-
ring dreigt” aldus Heisterkamp. Een 
amendement van de CDA-fractie 
om nieuwe kantoorvestiging toe te 
staan werd alleen ondersteund door 
de fracties Peter Verkuijlen en EKB en 
haalde het niet.

De bestemmingsplan werd goedge-
keurd, mét instemming van CDA-
Rooi.

Gemeente vraagt organisaties en ondernemers om mee te denken over initiatieven

Miljoenen beschikbaar voor het Groene Woud

Met de verkoop van de aandelen 
Essent haalde de provincie Noord-
Brabant ruim 2,8 miljard euro op. 
Een klein deel van dat geld wil 
de provincie gebruiken om in het 
landschap te investeren. Dat klei-
ne deel is nog altijd goed voor 56 
miljoen euro. Het Groene Woud 
is een van de drie Brabantse ge-
bieden, die zijn aangewezen als 
‘Landschappen van allure’. De ge-
meente Sint-Oedenrode gaat met 
nog twaalf andere organisaties 
een gebiedsprogramma voor het 
kloppende hart van het Groene 
Woud opstellen. Met een deel van 
het door de provincie beschikbaar 
gestelde bedrag kan deze ambitie 
waar worden gemaakt.
In totaal hebben de streekraad van 
het Groene Woud en de provincie 
zes uitvoeringsprogramma’s aange-
wezen. Twee thema’s daaruit gaan 
over bomen en energie. De andere 
vier programma’s zijn gebiedspro-
gramma’s. Vanuit de omliggende 
steden Tilburg, ‘s-Hertogenbosch 
en Eindhoven zijn er drie program-
ma’s om de band tussen stad en 

land te versterken. Het gebiedspro-
gramma ‘het kloppende hart van 
het Groene Woud’ is het zesde pro-
gramma uit de reeks.

Rooi(s)e Draad biedt kansen
De kernwaarden uit ‘De ‘Rooi(s)e 
Draad versterkt’, namelijk, ‘groen’, 
‘gastvrij’, ‘gemoedelijk’, ‘eigen-
zinnig’, ‘historisch’, ‘creatief’ en 
‘verleidelijk’, bieden volgens de 
gemeente kansen voor dit ge-
biedsprogramma. Het college van 
burgemeester en wethouders wil 
daarom het cultuurhistorische land-
schap links en rechts van de Dom-
mel aangrijpen om binnen het 
investeringsprogramma ‘het klop-
pende hart van het Groene Woud’ 
mee te doen. Met natuurgebieden 
zoals de Geelders en de Scheeken 
om de hoek, liggen de kansen voor 
het oprapen. Daarom nodigt de 
gemeente ondernemers en andere 
maatschappelijke partijen uit om 
maandag 7 januari 2013 mee te 
praten over de mogelijkheden die 
er zijn. Er is die avond tussen 19.30 
en 23.00 uur een bijeenkomst in 

het gemeentehuis.

Niet mogelijk zonder samenwerking
Samenwerking is wel nodig. De 
provincie schrijft voor dat er mini-
maal twee miljoen euro moet wor-
den geïnvesteerd om voor subsidie 
in aanmerking te komen. Voor par-
tijen die dat bedrag bij elkaar we-
ten te vergaren, ligt er wel een sub-
stantieel bedrag aan subsidie op de 
plank. Dat lijkt en is veel geld, maar 
omdat de investeringen van ver-
schillende gemeenten, maatschap-
pelijke organisatie en ondernemers 
binnen een project op mogen wor-
den geteld, is de kans van slagen 
volgens de gemeente groot.

Snel handelen gewenst
Haast is wel geboden, 17 janu-
ari moet er al een beschrijving en 
kostenraming voor het plan liggen. 
Als dat plan er eenmaal is en het 
wordt ook goedgekeurd, dan is er 
meer tijd. Voor de uitwerking ervan 
is de periode 2013 tot 2017 aan-
gewezen.
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Levende kerststal Olland

Kerstverhaal vertaald naar tegenwoordige tijd

“We zitten 
tegenwoor-

dig hoog te paard, 
maar om de stal van god binnen te 
gaan zullen we het hoofd moeten 
buigen. Nederigheid is gewenst.” 
Begeleid door die woorden en de 
laatste klanken van ‘stille nacht’ 
liepen de Ollandse kerkgangers 
na de nachtmis direct naar de le-
vende kerststal. Jozef, Maria, de 
herders, drie wijzen en evenveel 
engelen wachtten hen op. Zelfs de 
ezel en een koe ontbraken niet. De 

dorpskapel zorgde voor de muzi-
kale omlijsting.

Even later begon de vertelling van 
het oeroude kerstverhaal, met hier 
en daar een subtiele kwinkslag en 
een link naar de tegenwoordige 
tijd. Zo vroeg Maria aan de wijzen: 
“Hoe weten jullie dat Jezus gebo-
ren is?” Als antwoord hoorde ze: 
“Over een paar duizend jaar hoe-
ven jullie  die vraag niet meer te 
stellen, dan gaat met Twitter, face-
book, SMS en dergelijke, alles zó 

snel de wijde wereld over...” Nadat 
de herders, wijzen, Jozef en Maria 
hadden afgesproken om voortaan 
elk jaar de geboorte van Jezus te 
vieren, ging het gezelschap uiteen 
en barstte de Dorpskapel uit in vro-
lijke noten.

Onder het genot van een glaasje 
chocolademelk of glühwein, ver-
zamelden de dorpsgenoten zich 
rond de vuurkorven. Een gezellig 
samenzijn volgde.

NewYearsparty in The Joy

Proosten op 2013 met jouw vrien-
den in Jeugd-disco the Joy! Zater-
dag 5 januari houden we een vette 
Newyearsparty. We beginnen de 
avond natuurlijk met champagne 
(alcoholvrij). 

Voor de jeugd van 11 tot en met 15 
jaar uit Boskant, Olland, Rooi, Nijn-
sel en omgeving. Van 19.30 uur tot 

23.30 uur. Oude Lieshoutseweg 7 
(naast de hoofdingang van de Bec-
kart). De entree is gratis en een glas 
drinken kost € 1,00. In februari is er 
geen party in verband met carna-
val. Dan kun je lekker gaan hossen 
in “de tent” op de Markt in Rooi! 
Namens de vrijwilligers van Jeugd-
disco The Joy wensen wij iedereen 
een Joyvol 2013!

Vanaf 2 januari

2 halen 1 betalen*
Bij Clip mode 

*Duurste artikel betalen
Sint-Oedenrode

Heuvel  11
Tel: 0413-479098

Ω 

Snel en efficiënt uw persoonlijke doelen behalen? 
 
 
 
 
 

 
Kies voor Personal Training op Maat! 

Training op Maat 
Ruud van Erp 
06-16796313 

www.trainingopmaat.nu 
info@trainingopmaat.nu 

• Afvallen, herstellen of sport prestaties verbeteren 

• Persoonlijk trainingsprogramma 

• Voedingsadvies
 

• Aandacht voor uw leefstijl
 

• Training bij u thuis of Health City St Oedenrode
 

 

Vraag een gratis intakegesprek aan en bespreek uw wensen vrijblijvend! 
 
 

 

Loopgroep etalagebenen
Twee vierdejaars studenten fysio-
therapie op de Fontys Hogescho-
len te Eindhoven: Sabrina van den 
Tillart en Rein van Zutven zijn be-
gonnen met een loopgroep voor 
mensen met etallagebenen.

Sabrina: “Wij zijn via een project 
op school op het idee gekomen 
om een loopgroepje op te richten 
voor mensen met claudicatio in-
termittens, ook wel etalagebenen 
genoemd. Mensen met claudicatio 
intermittens hebben pijn of een on-
aangenaam gevoel in de benen tij-
dens het lopen, wat weer verdwijnt 
na rust. De pijn in de benen wordt 
veroorzaakt door slagaderverkal-
king. Bij inspanning hebben de 
spieren zuurstof nodig en dit kan 
bij claudicatio intermittens niet ge-
leverd worden door de vernauwing 
in de vaten. Mensen kunnen hier-
door vaak niet meer dan 50-100 
meter lopen en worden zo aanzien-
lijk beperkt in hun algemeen da-
gelijkse leven. Om de loopafstand 
te vergroten en op peil te houden 
wordt geadviseerd zoveel mogelijk 
te lopen. Het is de bedoeling dat 
mensen met claudicatio intermit-
tens iedere dag, bij voorkeur 3 keer 
per dag trainen met lopen.”  

Omdat het leuker is om in een 
groep te trainen, zijn de studen-
ten op het idee gekomen van een 
loopgroepje, speciaal voor deze 
doelgroep. Sabrine en Rein willen 
tijdens deze wekelijkse groepsbij-
eenkomsten oefenen in het lopen 

van steeds langere afstanden. Rein: 
“De naam van deze organisatie is 
“ClaudioWalk”. Ons doel is profes-
sionele begeleiding te bieden aan 
mensen met claudicatio intermit-
tens die gesuperviseerde loopthe-
rapie hebben gehad of nog onder 
behandeling zijn bij de fysiothera-
peut. Op deze manier kunnen men-
sen met claudicatio intermittens op 
een leuke manier aan hun conditie 

werken. Iedere week wordt op een 
vaste dag een uur training inge-
pland in overeenstemming met de 
deelnemers. Iedere eerste training 
is gratis en daardoor kan iedereen 
een kijkje nemen. Dus loop met ons 
mee!” Aanstaande donderdag start 
de eerste loopgroep. 

Bel naar 06-12081895 voor meer 
informatie.

Groots nieuwjaarsconcert op camping Kienehoef
Zondag 6 januari 2013 vindt er 
op Camping de Kienehoef een 
grootst nieuwjaarsconcert plaats 
in de zaal op de Camping. Dit tra-
ditionele nieuwjaarsconcert, wat 
altijd de éérste zondag van januari 
plaatsvindt, begint om 14.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom en 
kan genieten van drie verschillen-
de optredens van diverse muziek-
verenigingen. 

Om 14.00 uur begint het concert 
met een optreden van de Woodsi-
de Band. Een band die in de loop 
der jaren hun sporen ruim hebben 
verdiend en die een  kwalitatief 
zeer goed en afwisselend optreden 
gaan verzorgen.  Na de Woodside 
Band wordt het concert vervolgd 
door de Bloasplekkers van Car-
navalsvereniging de Plekkers. De 
Bloasplekkers, die onder de bezie-
lende leiding van Dirk Verhoeven 

een mooi en vernieuwd repertoire 
zullen neerzetten. Als afsluiting 
van dit nieuwjaarsconcert zal Sam-
ba Rooi hun klanken ten gehore 
brengen met verschillende nieuwe 
nummers. Al deze ingrediënten 
zijn een mooie gelegenheid om ie-
dereen gezellig een Nieuwjaar toe 
te wensen op Camping de Kiene-
hoef aan de zwembadweg 37 te 
Sint-Oedenrode.  
     

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

MAANDAANBIEDING
 wo.: Alle visschotels

 
   per 100 gram € 1,00

 
KORTING

do.: Ovenschotel
        

€ 6,95
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De Glazen Bol

Bij iedere jaarwisseling hoor je 
het weer. “Wat is er toch veel 
gebeurd het afgelopen jaar!” ge-
volgd door een opsomming: ge-
boortes, overledenen, huwelijken, 
echtscheidingen, nieuwe relaties, 
schandaaltjes, de extreme win-
ter - of het uitblijven ervan – de 
broekriem enzovoort enzovoort. 
Elke jaar weer spelen de kranten 
erop in, met een overzicht van de 
meest in het oog springende ge-
beurtenissen.

Iets minder vaak hoor je de vraag 
wat het nieuwe jaar weer gaat 
brengen. Ieder van ons waagt zich 
wel eens aan een voorspelling. 
Vaak dicht bij huis. Soms onge-
merkt. Wie wordt de neje? Gaat 
onze sportclub of sporter Rooi (in-
ter-)nationaal op de kaart zetten? 
Wat doet de politiek met onze 
belastingcenten? Welk gemeen-
teraadslid stapt op, en waarom? 
Orakels genoeg als het erop aan-
komt. Lekker veilig, want geen 
hond die er een jaar later op terug 
komt.
Eind 2011 wilde DeMooiRooiKrant 
daar eens verandering in brengen. 
Met een niet al te serieuze voorzet 
van wat 2012 ging brengen. Na 
dat jaar zouden we de balans op-
maken. In de editie van week 52 
heeft iedereen dat kunnen lezen.  
Een blik vooruit

De gemeenteraadsverkiezingen 
vinden pas in 2014 plaats. Die 
voorspelling hebben we dus al 
binnen. Maar we gaan niet ver-
klappen dat het Rooise CDA haar 
naam wijzigt in Verhagen & Ver-
hagen. Lokale partijen gaan het 
namelijk he-le-maal maken na de 

uitglijders van de landelijke. Het 
gerucht gaat dat Etiënne Kensdell 
tevergeefs wilde aanmonsteren 
bij de VVD maar alle betrokkenen 
zwijgen als het graf, al grijnzen de 
VVD-hoofden wel opvallend als je 
daar naar vraagt. Peter Verkuijlen 
maakt het helemaal bont .. oh nee 
da’s allemaal volgend jaar pas. 

Back to the future.
De accommodatienota wordt ein-
delijk vastgesteld, maar toch wel 
iets anders dan iedereen zou ver-
wachten. Het Martinushuis gaat 
onderdak bieden aan de snelst 
groeiende godsdienst ter wereld en 
wordt een moskee. De Sint- Pau-
lusgasthuisjes worden verkoop-
punt van streekproducten en in het 
scoutinggebouw komt een McDo-
nalds. ’t Pluugske gaat zijn naam 
eer aandoen en wordt een museum 
voor antieke landbouwvoertuigen. 
De winter van 12-13 gaat de ge-
schiedenis in als de zachtste sinds 
1706 en breekt zelfs het vorige 
record van 2007. Zet de schaatsen 
dus maar weer in het vet en doe 
het omgekeerde met het tuinge-
reedschap. Een slecht jaar voor de 
sneeuwklokjes maar de eerste tul-
pen staan half februari al in bloei. 
Dit draagt er toe bij dat het toe-
risme in eigen land weer wordt 
herontdekt en Rooi pikt daar een 
graantje van mee. 

De Neje wordt dit jaar Henk Prins, 
onthuld op Prinsjesdag, met de 
lijfspreuk “ge moet nie maauwe, 
maor ’t mee mèn uit zien te haau-
we”. Voor de vacature voor ad-
judant heeft zich om onduidelijke 
redenen niemand aangemeld. Een 
unicum. Het digitale dorpsplein 
“Ons Rooi” blijft leeg en sterft 
een stille dood. Het nieuwe Rabo-
gebouw dreigt een nieuwe soap 
te worden à la Gouden Leeuw, 
en ondernemer van het jaar 2013 
wordt, heel verrassend: niemand.  
Dat was het weer voor dit jaar, de 
Glazen Bol. Kijk je eind december 
weer wat we er dit keer van ge-
bakken hebben? 

Spiritualiteit, zingeving, levenskunst
De initiatiefnemers van de Maand 
van de Spiritualiteit willen aanslui-
ten bij de groeiende behoefte aan 
zingeving en inspiratie die we in 
onze samenleving op dit moment 
op alle fronten zien. Ook Biblio-
theek de Meierij in Sint-Oedenro-
de wil aansluiten bij dit landelijke 
thema en organiseert van zaterdag 
12 januari tot en met donderdag 
31 januari in haar locatie aan de 
Markt 30 te Sint-Oedenrode een 
viertal activiteiten die mensen in 
verbinding brengen met hun eigen 
spiritualiteit, zingeving, levens-
kunst. Activiteiten die een beroep 
doen op de spirituele ontwikkeling 
van de deelnemers.

Zaterdag 12 januari 2013 van 
13.00 tot 16.00 uur:
Een informatieve markt over spiri-
tualiteit, zingeving en levenskunst 
In Sint-Oedenrode wonen en/of 
werken verschillende mensen die 
beroepsmatig met spiritualiteit be-
zig zijn, of daar veel over weten en 
andere mensen in hun spirituele 
ontwikkeling ondersteunen. Op 
deze markt zullen een aantal van 
deze Rooise dienstverleners vanuit 
verschillende disciplines aanwezig 
zijn, om u meer te vertellen over 
hun werk en de diensten die zij 
leveren. Rooise dienstverleners op 
het gebied van spiritualiteit, zinge-
ving en levenskunst die interesse 
hebben om ook hun werk op de 
informatiemarkt van 12 januari te 

laten zien, kunnen contact kun-
nen opnemen met Cristina Beren-
schot van Bibliotheek de Meierij, 
via tel 0413-472991 of e-mail 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
De toegang is gratis. 

Dinsdag 15 januari 2013 van 
20.00 tot 22.00 uur:
Interactieve lezing met als titel 
‘Numerologie: de taal der getallen’ 
door Willy van Berkel 
Willy is coach en numeroloog en 
heeft een Praktijk voor persoon-
lijke coaching in Nijnsel. Binnen 
haar coaching is numerologie een 
van haar instrumenten en zij geeft 
hier ook workshops en lezingen 
over. Interactief wil zeggen dat 
u met uw ‘eigen getallen’ aan de 
slag gaat.
Wilt u aan deze interactieve le-
zing deelnemen, dan kunt u zich 
van te voren aanmelden bij Biblio-
theek de Meierij. Telefonisch via 
0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
Deelname is € 10,00 per persoon. 
Bibliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting.

Woensdag 23 januari 2013 van 
20.00 tot 22.00 uur:
Een workshop Intuïtief tekenen 
door Marja Musson
Marja Musson geeft workshops in 
‘Intuïtief tekenen’. In het voorjaar 
van 2011 heeft zij al eerder een 
workshop Intuitief tekenen in de 

bibliotheek verzorgd en nu biedt 
zij haar tweede aan.
Wilt u aan deze interactieve le-
zing deelnemen, dan kunt u zich 
van te voren aanmelden bij Biblio-
theek de Meierij. Telefonisch via 
0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
Er kunnen maximaal 20 personen 
aan deze workshop deelnemen. 
Deelname is € 10,00 per persoon. 
Bibliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting.

Donderdag 31 januari 2012 van 
20.00 tot 22.00 uur:
Interactieve lezing 2012, 2013 en 
verder… Van aardemens naar kos-
mische mens door Frank Withoos
In de Interactieve lezing ‘2012, 
2013 en verder… Van aardemens 
naar kosmische mens’ neemt 
Frank Withoos ons mee in de ver-
anderingen die wij op dit moment 
op onze aarde meemaken. Frank is 
lifecoach en trainer, heeft al meer-
dere workshops gegeven, en als 
co-trainer workshops over chakra’s 
in de bibliotheek verzorgd.
Wilt u aan deze interactieve le-
zing deelnemen, dan kunt u zich 
van te voren aanmelden bij Biblio-
theek de Meierij. Telefonisch via 
0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
Deelname is € 10,00 per persoon. 
Bibliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting.

Wijkvereniging Eerschot
Het nieuwe jaar is nog maar zo 
juist begonnen en wijkvereniging 
Eerschot begint al met haar acti-
viteiten. Nu gaan wij kienen met 
onze jeugdleden. Alle kinderen van 
groep 3 tot en met groep 8 zijn 
op donderdag 3 januari welkom 
in Meerschot. Wij beginnen om 
13,30 uur en de kosten zijn €1,50. 

Kom gezellig mee kienen voor leu-
ke prijsjes. Opgave is niet nodig. 
Kom wel op tijd. Vrijdag 4 janu-
ari is onze eerste kaart avond van 
2013. Kom gezellig mee jokeren of 
rikken. Om 19.30 uur heeft Angelé 
de koffie en thee klaar. U kunt dan 
ook uw mede wijkbewoners een 
gelukkig nieuw jaar wensen.

Toerkoop Reisburo Columbus 
deelt prijzen uit na Kerstmarkt

De afgelopen Kerstmarkt was voor 
Toerkoop Reisburo Columbus we-
derom een daverend succes. Er was 
Glühwein en warme Chocomel. 
Ook waren er leuke gadgets die u 
gratis mee mocht nemen. Er was 
een actie.... raad het juiste gewicht 
van de koffer!! Daarmee waren 
leuke prijzen te winnen. De prijs-
winnaar is de 11-jarige Tim van de 
Wijdeven uit Sint-Oedenrode die 
exact het juiste gewicht geraden 
heeft. Hij heeft hiermee een reis-

cheque van 75 euro gewonnen.
 
De 2e prijs, een reischeque van 50 
euro, is voor Mevr. N. Dortmans 
uit Sint-Oedenrode. De 3e prijs, 
een reischeque van 25 euro, is voor 
Mevr. L. de Gruiter, eveneens uit 
Sint-Oedenrode.De reischeques zijn 
aangeboden door de reisorganisa-
ties Sunair en Alltours.
 
Op de Kerstmarkt waren de vaste 
gezichten van Toerkoop Reisburo 

Columbus aanwezig:
Monique van Erp, Wilhelmien Derks 
en Anja van Wijk. Zij zijn weer ge-
heel klaar voor het nieuwe boe-
kingsseizoen, waar zij u met raad en 
daad bij zullen staan en u zeker een 
fijne vakantie bezorgen.
 
Toerkoop Reisburo Columbus heeft 
een breed aanbod van reizen. Ook 
doen wij zaken met reisorganisaties 
die op de Belgische en Duitse markt 
actief zijn. Hiermede kunnen wij u 
altijd de laagste prijs garanderen. 
Denk eens aan de meivakantie, die 
daar geen hoogseizoen is. Doe hier 
zeker uw voordeel mee.... Stap bij 
ons binnen en laat u verrassen. U 
bent meer dan welkom !!
 
Toerkoop Reisburo Columbus
Kofferen 2
5492 BN  ST. OEDENRODE
Tel. 0413-475955
E-mail:  st.oedenrode@
 reisburo-columbus.nl
 

advertorial

Anja van Wijk, Tim van de Wijdeven en Wilhelmien Derks

Een nieuw plafond in 1 dag

terwijl de meubels 
blijven staan

Bezoek onze 
showroom:

ma - vr: 09.00-17.00

za: 10.00-16.00

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

PlamEcO-VakBEdrijf Van Osch, kruiseind 16 c, 
5421 Nd Gemert, of bel: (0492) - 36 81 00
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Exclusieve damesmode
Brasserie

DE PASTORIE WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG MAAR VOORAL GEZOND 2013 
EN WIJ BEGINNEN HET JAAR GOED…

WEGENS VERHUIZING VAN ONZE SCHOENENWINKEL

( RESTANTEN VAN COLLECTIE’S UIT VOORGAANDE JAREN 
TEGEN HELE SCHERPE PRIJZEN )

OPENINGSTIJDEN VAN DINSDAG T/M ZATERDAG VAN:
11.00 TOT 17.00 UUR

DE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE 2013 EN OPRUIMING VAN DE WINTER 2012 
KUNT U BEKIJKEN BIJ DE PASTORIE OP MARKT 32

TEVENS TE HUUR
WEGENS VERHUIZING VAN ONZE SCHOENENWINKEL NAAR MARKT 32

WINKELPAND KERKPLEIN 3A

Locatie:
In het hart van het winkelgebied in het centrum van Sint-Oedenrode.

Indeling:
Totaal ca. 60m2 te huur, winkel met een goede representatieve uitstraling. 

De winkel heeft een verkoopoppervlakte van ca. 50 m2. de voorraad ruimte is ongeveer 10m2 groot.

JANUARI
“OUTLET-MAAND”

MERKKLEDING & SCHOENEN
Uitsluitend in onze winkel op het kerkplein!
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MooiRooikrantDe8 
Met de OV-chipkaart 
in de Rooise buurtbus
Met ingang van volgende week zijn 
de twee buurtbussen van Sint-Oe-
denrode voorzien van een chipap-
paraat. Hiermee komt een einde aan 
de strippenkaarten van 10 en 4 ritten. 
Passagiers moeten voortaan betalen 
met hun ov-chipkaart. 

Bij het in- en uitstappen houden zij de 
kaart tegen dit apparaat; automatisch 
wordt het ritbedrag afgeschreven van 
het tegoed dat op de chipkaart staat. 
De kaartjes van € 1,80 en € 1,10 voor 
enkele reizen blijven tot 6 april 2013 
verkrijgbaar.
Wie een strippenkaart heeft kan daar-
mee tot 6 april 2013 reizen.
Het apparaat laat meteen zien of de 
aangeboden ov-chipkaart geldig is. Is 
de kaart niet geldig dan moet de pas-
sagier een kaartje van € 3,50 kopen.  

Kinderen gratis mee
Betalende reizigers mogen vanaf 1 
januari 2013 per persoon 2 kinderen 
van 4 t/m 11 jaar gratis meenemen. 
Dit geldt voor iedereen die reist met 
een OV-chipkaart of een Dalurendag-
kaartje. Kinderen tot 4 jaar reizen al-
tijd gratis!

Soorten chipkaarten
Er zijn 2 soorten OV-chipkaarten:
- Anonieme OV-chipkaart. 
Is het meest geschikt voor wie weinig 
reist. 
- Persoonlijke OV-chipkaart. 
Deze chipkaart kost eenmalig  
€ 7,50 en is 5 jaar geldig. Op de kaart 
staan de naam en pasfoto van de 
houder. Voor wie regelmatig met het 
openbaar vervoer reist, is deze kaart 
geschikt. Hij biedt ook de mogelijk-
heid voor het opladen van andere 
aantrekkelijke reisproducten. 

Kortingen 
Leeftijdskorting
Bij kinderen van 4 t/m 11 jaar en 
65+ers wordt op de persoonlijke OV-
chipkaart automatisch de leeftijdskor-
ting van 34% gezet. Het apparaat in 
de bus leest dit ook automatisch en 
verrekent de korting in de ritprijs.
Jongeren van 12 t/m 18 jaar krijgen 
34% korting als zij reizen met de per-
soonlijke OV-chipkaart

Dalkorting
Iedereen met een persoonlijke OV-
chipkaart kan voor € 10,90 per jaar 
een korting van 40% kopen, die gel-
dig is op werkdagen na 09.00 uur, in 
het weekend en op nationale feestda-
gen de hele dag. Deze korting geldt 
voor alle bussen van Arriva in Noord-
Brabant.
Let op:
Wie een kaart heeft met 34% korting 
én 40% krijgt maximaal 60% korting 
en niet 74%. 
- Jeugdabonnement, voor 
€ 81,70* per maand. 
Onbeperkt reizen met de bus in heel 
Brabant voor 12 t/m 18 jarigen (niet 
geldig in het nachtvervoer)
Alle chipkaarten kunnen aangeschaft 
worden bij een van de vele oplaad-
punten. Deze zijn te vinden op de 
website www.ov-chipkaart.nl/adres-
vinder voor een locatie bij jou in de 
buurt. De reisproducten zijn tevens te 
bestellen in de webwinkel op www.
ov-chipkaart.nl, waarna ze bij een 
ophaalmachine op de OV-chipkaart 

kunnen worden geladen.
In Sint-Oedenrode zijn ophaal- en op-
laadpunten bij:
* Albert Heijn
* Primera
* CIGO

Berekening van de ritprijzen
In Brabant gelden de volgende tarie-
ven voor het reizen op saldo:
- Instaptarief: € 4,00. Dit bedrag is 
landelijk vastgesteld en wordt na de 
rit, bij het uitchecken, verrekend met 
de ritprijs.  
- Basistarief: € 0,86. Een landelijk 
vastgesteld tarief per rit. Indien u bin-
nen 35 minuten overstapt, betaal je 
niet opnieuw dit bedrag.
- Kilometer-tarief: € 0,137 (=13,7 
cent) Dit is een Brabants tarief, voor 
elke km die je reist in de provincie 
Noord-Brabant betaalt dit per km.

Buskaartjes
Naast de OV-chipkaart zijn er ook 
nog kaartjes te koop:

- Enkel ritkaartje van € 3,50. Te koop 
in de bus en is geldig voor één enkele 
rit, dus zonder overstap.
- Dalurendagkaartje van € 5,50. Dit 
kaartje is nieuw. Hiermee kan men 
in Noord-Brabant de hele dag onbe-
perkt reizen met de bussen van Arriva 
en Veolia Transport. De kaart is niet 
geldig in de bussen van Hermes, Zuid-
oost-Brabant. Het Dalurendagkaartje 
is geldig op werkdagen ná 9.00 uur 
en in het weekend en op nationale 
feestdagen de hele dag. De kaart is 
verkrijgbaar vanaf 20 januari 2013.
- Nachtbuskaartje, € 5,00
In de Nightliner en de Uitbus reis je 
met het nachtbuskaartje. 

Meer informatie
De ov-chipwijzer is een handig online 
hulpmiddel voor een advies op maat 
voor de kaart en het reisproduct dat 
het beste bij je past. Deze geeft een 
advies over kaart en productsoort op 
basis van je persoonlijke situatie, reis-
gebied, reisgedrag en huidige kaart-
soort. 

Voorbeelden van reizen met de Rooi-
se buurtbus. 

Enkele reis Odendael - NS-Station 
Best
Enkel kaartje € 3,50
Anonieme OV-chipkaart € 2,35
Persoonlijke kaart € 2,35 
Persoonlijke kaart met leeftijdskorting 
€ 1,55
Persoonlijke kaart met leeftijd- en dal-
urenkorting € 0,94

Enkele reis Odendael - NS-Station 
Boxtel
Enkel kaartje € 3,50
Anonieme OV-chipkaart € 2,76
Persoonlijke kaart € 2,76 
Persoonlijke kaart met leeftijdskorting 
€ 1,82
Persoonlijke kaart met leeftijd- en dal-
urenkorting € 1,11

De 34 vrijwillige chauffeurs van de 
Rooise buurtbus zullen er weer alles 
aan doen om de passagiers veilig naar 
hun bestemde plaats te vervoeren.  

Het bestuur van Buurtbusvereniging 
Sint-Oedenrode

Nieuwjaarsconcert CV. ’t Skrothupke
Op Nieuwjaarsdag 1 januari  as or-
ganiseert CV ’t Skrothupke weer zijn 
traditionele nieuwjaarsconcert.

Kapelmeester Jan vd Heijden heeft 
weer een mooi programma samenge-
steld voor onze Skrotkapel.
Zo wordt 2013 op een muzikale en 
sfeerrijke manier ingeluid. Een uit-
gesproken gelegenheid, om onder ’t 

genot van een drankje en luisterend 
naar de vrolijke noten van onze Skrot-
kapel, bekenden en vrienden de hand 
te schudden en samen te toasten op 
een gezegend 2013. CV ’t Skrothup-
ke en de uitbaters van Oud Rooy no-
digen U dan ook van harte uit dit met 
ons te komen vieren.  Aanvang  17.00 
uur in café Oud Rooij op de Markt. 
Toegang gratis.
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Win toegangskaartjes voor het 
Autotron
Er zijn bij DeMooiRooiKrant weer kaartjes te winnen voor een beurs in 
het Autotron. Tijdens het weekend van 12 en 13 januari 2013 vindt daar 
de internationale Oldtimerbeurs voor Motoren, Bromfietsen en Fietsen 
plaats. De organisatoren hebben zich voorgenomen deze beurs te laten 
spetteren als nooit eerder. Een van de hoogtepunten van deze beurs is 
de tentoonstelling van toen. In het Eventron laten diverse bromfiets- en 
motorenclubs hun juweeltjes uit de jaren '60 nog een keer zien. Waant 
u zichzelf nog één keer op de RAI van de jaren '60. U kunt toegangs-
kaartjes winnen door de vraag onder aan dit artikel te beantwoorden.

Een van de deelnemende bromfietsclubs zijn De Bromvliegers uit Zij-
taart. Tot vorig jaar had deze oldtimer bromfietsclub het wereldrecord 
'het langste lint bromfietsen' op haar naam staan. Inderdaad........ 'had' 
en 'tot vorig jaar.' Toen nam een club uit Portugal dat record over. Als 
het aan De Bromvliegers ligt, komt dat record 18 augustus 2013 terug 
naar Nederland. Tijdens deze beurs vindt de kick-off van de promotie 
rondom de nieuwe recordpoging plaats.
Net als tijdens de vorige edities van deze beurs komen ook nu weer 
de beste Airbrush-artiesten van Europa naar Rosmalen. Artiesten uit 
België, Duitsland en Oostenrijk laten u zien hoe de mooiste plaatjes 
worden gemaakt. Het zijn letterlijk en figuurlijk ware kunstenaars. Met 
hun verfspuit en vooral veel geduld maken zij de mooiste paintings. 
Wilt u ook in aanmerking komen voor twee kaartjes voor de Interna-
tionale Oldtimerbeurs voor Motoren, Bromfietsen en Fietsen? Beant-
woord dan de volgende vraag en stuur het antwoord voor zaterdag 5 
januari 2013 naar info@demooirooikrant.nl ovv van prijsvraag.
Hoeveel bromfietsen moeten er zondag 18 augustus 2013 minimaal in 
Zijtaart over de finish komen om het record van langste rij bromfietsen 
weer terug te halen naar Nederland?
U kunt de antwoorden insturen voor maandag 7 januari 17.00 uur naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Er zijn vijf keer twee kaarten te vergeven.

Hoera

deze party animal 
wordt 30 jaar!

Al 30 jaar een feest!!

Gefeliciteerd zusje!!

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN

R
E
S
T
A
U
R
A
T
O
R
S

L
IJ
S
T
E
N
M
A
K
E
R
S

 GOED IN HET BEWAREN VAN HERINNERINGEN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

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

Honderden stuks verkleed- en galakleding 
en accessoires voor stuntprijzen!

Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013 
 van 11.00 tot 17.00 uur

*Let op! Bij ons kunt u helaas niet pinnen*

Per april 2013 verhuizen wij naar  
Hertog Jan II Laan 42 in Schijndel.

Duinweg 7b  Schijndel
www.maskeradekledingverhuur.nl

verhuizings 
    uitverkoopverhuizings verhuizings 
    uitverkoop    uitverkoop    uitverkoop

!

CV ’t Skrothupke 
wenst sponsors, 

vrienden en alle andere 
Papbuiken

een gezond en gezegend 
2013.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

...EN SCHIET NOG
STEEDS MET SCHERP

De InlijsterijDe Inlijsterij
wenst u een 

gelukkig 2013
Harry en Jeanne Passier

Emmausstraat 5  
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Inge Wehkamp

Met het behalen van het rijbewijs

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

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Max Rooijakkers

Met het behalen van het rijbewijs

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

Geboren 28-12-2012
EVA

Pepijn en Chris Soons
zusje van Daan

Klaproosstraat 10
5492 KC Sint-Oedenrode

Jubilarissen Boskantse Hengel-
sportvereniging in het zonnetje

De Boskantse Hengelsportvereniging (BHV) be-
staat alweer 53 jaar. Na zo'n lange tijd zijn er al-
tijd wel een paar leden die wat te vieren hebben. 
Afgelopen vrijdag, tijdens de jaarvergadering, 
werden Gerard Rovers en Bob de Gruiter in het 
zonnetje gezet. Beide heren zijn al vijftig jaar lid 
van 'de visclub'. 

Zowel Gerard Rovers als de Bob de Gruiter zitten 
beiden in het bestuur van BHV. Rovers legde af-
gelopen vrijdag zijn bestuursfunctie neer. Hij was 
34 jaar onafgebroken bestuurslid en had altijd be-
loofd met zijn tachtigste te stoppen. Afgelopen zo-
mer werd hij tachtig. Omdat belofte schuld maakt, 
loste Gerard tijdens de jaarvergadering zijn schuld 
in door zijn functie vacant te stellen. 

Nadat voorzitter Bob de Gruiter bij Gerard Rovers 
het gouden speldje had opgespeld, nam een van 
de leden uit de zaal het woord over. Niet alleen 
Rovers was een halve eeuw lid van de vereniging, 
ook De Ruiter zelf maakt het afgelopen jaar de 
vijftig vol. Net als Gerard, kreeg ook Bob een gou-
den speldje. Voor de beide echtgenotes was er een 
bos bloemen als dank voor het beschikbaar stellen 
van 'hun mannen' aan de vereniging.

v.l.n.r. dhr. en mevr. De Gruiter en dhr. en mevr. Rovers 
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PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
40PAPGAT JOURNAAL

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

SHOWROOM
MODELLEN
Hoekbank KEPIA
Uitgevoerd in stof

KORTING
329.-

999.-
Normaal 1328,- NU

zondag 6 januari OPEN

Laatste kaarten Prinsenzittingen 2013
Bijna is het weer zover! Er zijn nog 
steeds kaarten verkrijgbaar voor 
de Prinsenzittingen 2013, maar we 
durven ook dit jaar al wel weer op 
voorhand te stellen dat we op 11, 
12, 18 en 19 januari 2013 weer vier 
uitverkochte zalen zullen hebben. 

Niet vreemd ook als je naar het 
schitterende programma kijkt dat er 
op deze avonden gebracht wordt. 
Overigens: het programma is op 
alle avonden gelijk. Er komen maar 
liefst vier kletsers in de ton, er is 
volop zang en dans, en ook dit jaar 
zullen er weer enkele groepen voor 
het toneellicht verschijnen die af-
gelopen jaren hun optredens met 
staande ovaties zagen beloond. 
Denk hierbij maar eens aan Hupke 
Skrot die echt alles in de strijd ge-
gooid hebben en zelfs op zangles 
zijn gegaan (!) om zodoende een 
nog hoger niveau te kunnen berei-
ken, of de Narrekap die dit jaar wil-
len vlammen nu hun “eigen prins” 
heerser van Papgat is geworden. 
Het kan haast niet anders of er zal 
binnenkort ook een “Hedde-Efkes 
Driehoek” in d’n Boskant verschij-
nen. Sinds hun deelname aan de 
Prinsenzittingen, en dat is toch al 
weer enkele jaren, zorgen de vele 

lachsalvo’s voor het overstijgen 
van de toegestane decibellen bij 
De Beurs. Dit jaar nieuw op het 
podium in De Beurs zijn de drie 
Buuven.  Eerder al te zien geweest 
in Nijnsel en nu met een nieuwe 
act te zien op de Prinsenzittingen. 
Ondeugend? 50 tinten grijs? of drie 
buurvrouwen zoals de meesten van 
ons die hebben? We zullen het snel 
weten. 

En als je het over lachsalvo’s hebt 
dan kunnen we niet onder het 
kletsgeweld uit dat Rooi kent. 
Naast Dennis van der Steen en Rien 
van Genuchten komen ook Teun 
Leenderts en Piet Klaasen in de ton. 
De eerste keer dat Teun zijn klets 
op de Prinsenzittingen bracht da-
teert al weer van het moment dat 
zijn vader prins van Papgat was en 
Teun als grote verrassing het to-
neel betrad. Teun is blijven hangen 
op de zittingen en dat is ook niet 
verwonderlijk gezien het grote suc-
ces dat hij er ieder jaar weer heeft. 
Tja, en als je het over succes hebt 
dan kom je niet onder Piet Klaa-
sen uit. Naast kerstbomenverkoper 
en brouwer/stoker slijt hij zijn da-
gen met het verkopen van slappe 
klets. Dit laatste dan hoofdzakelijk 

op de Prinsenzittingen in de ton. 
Vele Rooienaren passeren de revue 
van politicus tot grote aannemers, 
van Hoofd Milieustraat tot niet te 
vergeten buurman Harrie.  Zoals 
ik al eerder aankondigde staan de 
diverse dansgroepen met hun schit-
terende optredens op een hoog 
niveau maar ook muzikaal kom je 
absoluut aan je trekken. Wat te 
denken van Tiona die naast het 
begeleiden van alle artiesten ook 
nog zorgt  voor de muzikale om-
lijsting na afloop, Erik Lathouwers 
die ook dit jaar weer van de partij is 
en hierbij ondersteund wordt door 
Liesbeth Verdonk. Of Het Prinselijk 
Vermaak. Schaar je die onder muzi-
kanten? Er zit veel muziek in, dat is 
zeker! En dan als laatste. Er is gelekt 
door de Commissie Prinsenzittin-
gen. Voor het eerst op het podium 
op de zittingsavonden: De Rooise 
Zooi. Ze komen een nummer bren-
gen van hun hoog binnengekomen 
nieuwe CD.  Zorg dat je erbij bent 
op 11, 12, 18 en 19 januari 2013.

Kaarten zijn (nog)  verkrijgbaar bij 
Boekhandel ’t Paperas, Zalencen-
trum De Beurs en bij Piet Klaasen 
Ollandseweg 131. 

Talent gezocht voor de ‘Alles Kan Show’
Op zondag-
middag 13 ja-
nuari organi-
seert stichting 
jeugdcarnaval 

de jaarlijkse jeugdprinsenzitting 
in zalencentrum De Beurs. Nadat 
de nieuwe jeugdprins, adjudant, 
nar en raad van elf zijn onthult 
gaan we verder met de ALLES 
KAN SHOW.

Een show waarin jij je talent kunt 

laten zien aan het publiek. Dit kan 
vanalles zijn zoals moppen tap-
pen, dansen, playbacken, zingen 
of mischien wel tonpraoten alles 
kan en mag. Er zijn leuke prijzen te 
winnen waaronder de gigantische 
wisselbeker! Wil jij ook meedoen 
met een spetterende act geef je 
dan op bij:
Edwin Sanders, jeugdcarnaval-
rooi@hotmail.com of kijk voor 
meer info op onze site  
www.jeugd-carnaval.nl
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Pan&Cook biedt u een 
tal van mogelijkheden

De restaurantactie van Albert He-
ijn is bijna op zijn eind. Nu is het 
aan de klant waar ze graag willen 
de spaarkaart willen verzilveren. 
De afgelopen weken kon u lezen 
over de deelnemende restaurants. 
Er ontbrak er nog eentje, die komt 
nu aan bod: Pan&Cook. 

Bij het uitspreken van Pan&Cook 
denk je misschien in eerste instan-
tie uitsluitend aan een pannenkoe-
kenrestaurant. Maar het tweede 
deel van de naam, "Cook", geeft 
aan dat onze keukenbrigade meer 
kan verzorgen dan het bakken van 
overheerlijke pannenkoeken.  Zo 
kunt u bij ons zoal terecht voor uw 
catering, bijeenkomsten,  High-

Tea,  en nieuw is de High Beer.

Pan&Cook biedt u ook de moge-
lijkheid om in een karakteristiek 
pand uw feestelijke gelegenheid 
te vieren. U kunt uw gasten in een 
sfeervolle entourage ontvangen. 
Dit alles onder het genot van een 
drankje en eventueel een culinaire 
uitbreiding, die wij graag voor u op 
maat samenstellen.

Graag tot zien bij Pan&Cook!

Kerkstraat 17, 
5492 AH Sint-Oedenrode, 
0413-477778, 
www.panencook.nl, 
facebook.com/panencook

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

HANDELSWEG 4 

+
Cadeautip! Maak je cadeaukaart 

extra feestelijk met 
een bijpassend tijdschrift.

Met GRATIS  cadeauverpakking

Meer dan

70
cadeaukaarten

...even naar  Primerawww.primera.nl

Ook verkrijgbaar 
op Primera.nl

Borchgrave 41 SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49

Nu is het weer natuurlijk niet het be-
langrijkste nieuws van die dag, maar 
de afgelopen twee jaar was het zo 
slecht dat de organisatie super blij 
was met de weersomstandigheden 
van dit jaar. Niets viel in het water 
en geen sneeuw belemmerde de 
activiteiten. Er kon dus extra geno-
ten worden. Het treintje dat door 
het dorp reed, zat praktisch de hele 
dag vol en de attracties op het plein 
voor de zorginstelling werden druk 
bezocht. Ook de mensen achter de 
oliebollenkraam moesten alle zeilen 
bijzetten om de gasten te kunnen 
bedienen. De sfeer was prima en 
dat was binnen niet anders.

Daar was het lekker rommelig druk 
in de activiteitenruimte achter de 
grote zaal. In een heerlijke pop-
cornlucht sprongen de kinderen op 
een groot luchtkussen. Terwijl de 
grote loterij bezig was in de Ont-
moeting werden daar ook kinderen 

geschminkt en vermaakt door een 
clown. Nieuw was de caviarace en 
het ‘hengelen’. Vooral die laatste 
attractie bleek erg populair bij de 
allerjongsten. “Waar gaan we nu 

naar toe?” riep een tot tijger ge-
schminkt kind enthousiast naar zijn 
pa. Hij beantwoorde zelf zijn vraag 
al. Gretig rende het knaapje naar 
buiten, naar de luchtballon.

Vervolg voorpagina

Springen in heerlijke popcornlucht

Woningen boven winkelcentrum Kienehoef in het nieuw

De woningen boven het winkel-
centrum Kienehoef krijgen een 
grote onderhoudsbeurt. Binnen-
kort wordt met het werk begon-
nen. Het is de bedoeling dat de 
galerijen worden opgeknapt en 
de kozijnen krijgen een nieuw 
verflaagje. Ook willen de eige-
naren van het complex de dakbe-
dekking vernieuwen.

Het winkelcentrum met het ap-
partementencomplex is rond 
1980 door een beleggingsmaat-
schappij gebouwd. De afgelopen 
jaren verkocht Daelmans Vast-
goed een groot deel van de ap-
partementen boven het winkel-
centrum. De nieuwe eigenaren 
en Daelmans hebben toen, zoals 
dat hoort bij appartementen, een 

Vereniging van Eigenaren (VvE) 
opgericht. Deze VvE heeft be-
sloten om in het begin van 2013 
groot onderhoud aan de wonin-
gen uit te laten voeren.

Het is volgens een van de bewo-
ners de bedoeling dat de galerijen 
worden opgeknapt. Verder laten 
de nieuwe eigenaren de kozijnen 
schilderen. Daarmee krijgen de 
appartementen een nog mooiere 

uitstraling dan dat ze al hebben. 
Want, zo zegt de bewoner die wij 
spraken, “het zijn hele mooie ap-
partementen waar niets mis mee 
is. Er is gewoon sprake van regu-
lier onderhoud, alleen dan doen 
we het met zijn allen tegelijk”. Om 
de klus helemaal af te maken, ver-
vangt de VvE ook de dakbedek-
king. Als deze klus klaar is, zijn de 
bewoners van de appartementen 
weer voor jaren onder de pannen.

Meeschreeuwen op Queen en 
Pink Floyd

Langzaam sluipt de TOP2000 naar 
een climax. Ook op Radio 3 wordt 
een flinke lijst afgespeeld. Daar is 
het tijd voor de Serieus Request 
platen. In De Werf werd afgelopen 
vrijdag een zelf samengestelde 

lijst gedraaid: De Hemelse Top 50. 
Eerder stemden bezoekers van het 
jongerencentrum op hun favoriete 
nummers die ze graag zouden wil-
len horen. Uiteindelijk werd het 
schreeuwen geblazen op nummers 
van Queen, Floggin Molly, AC/
DC, Johnny Cash en Bob Dylan. En 
wat stond er uiteindelijk op één? 
Dat was Echoes van Pink Floyd. 
Gevolg door I love Londen van 
Crystal Fighters en Racoon met 
Love you more.

advertorial

www.facebook.com/demooirooikrant
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

12

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/evy

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
bestanden, financiële administratie, 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

7

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Uw ATAG SelectDealer            
Vo

or
 de 3e keer  nr. 1 !

Zuiniger worden ze niet gemaakt

DE BESTE CV-KETE L
VOLGENS DE CONSUMENTENBON D

ACTIE: GRATIS 10 JAAR COMFORT GARANTIE

De   E325EC. 
Een absolute topketel die garant staat voor optimaal comfort in huis. En dat met 

een rendement waar geen andere ketel aan kan tippen. De Consumentenbond 

bewijst het*! Kom snel langs voor een vrijblijvend adviesgesprek . 

* Bron: Consumentenbond cv-keteltest oktober 2012. 
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Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

TriNed Glasvezel binnenkort 
beschikbaar in heel Nederland
De van oorsprong Rooise glasvezelprovider TriNed 
Glasvezel heeft haar netwerk onlangs uitgebreid naar 
bijna dertig regio’s verdeeld over Brabant en Limburg. 
De uitbreiding naar alle Reggefiber glasvezelnetwer-
ken door heel Nederland zal niet lang op zich laten 
wachten volgens directeur Paul van Wanrooij.

Door de overname van een landelijk monteursbedrijf hebben we nu eindelijk 
de mogelijkheid om landelijk service te gaan verlenen op onze glasvezelaan-
sluitingen. Dit was voor ons een vereiste om actief te worden op de glasvezel-
netwerken in de rest van Nederland. Service vinden wij erg belangrijk, dan kun 
je alleen maar waarmaken met een eigen monteursbedrijf.
Om service nog verder te onderschrijven zullen we binnenkort onze klanten-
service voorzien van een gratis 0800-servicenummer. Nu bellen klanten ons al 
gratis vanaf hun eigen TriNed telefoonaansluiting, straks zal dit ook mogelijk 
zijn vanaf bijvoorbeeld een mobiele telefoon.
Naast de uitbreidingen in de rest van Nederland blijft onze thuisregio Sint-Oe-
denrode erg belangrijk voor ons. Hier hebben we de start gemaakt met onze 
glasvezeldiensten. De komende 2 weken hebben we in samenwerking met 
Grand Café De Beurs hierom een voordelige actie samengesteld voor nieuwe 
glasvezelklanten. Maar ook bestaande klanten zullen we niet vergeten. 

Wordt vervolgt.

2

Bedrijventerrein 
De Kampen 

wenst u een ondernemend 2013
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Es ge veul trugkekt, stodde dik mi oewe 
rug nor de toekomst
bron: Brabantse spreukenkalender (verkrijgbaar bij ‘t Paperas)

BRABANTSE SPREUKEN

 Gelukkig nieuwjaar!!

Ahum..
Jongeman, zo hebben

ze de slogan je bent een
rund.... dus absoluut niet

bedoelt!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Theo Sonnemans

Sint-Oedenrode

Winnaar:
N.v.Heeswijk 

Hertog Hendrikstraat 9
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Tweeduizenddertien

met een rijk gevulde buik
neem ik een spontane duik
in de oude doos met wensen
waar ik aan opgespaarde
goede voornemens ruik.

eigen zwakheden blijken
allemaal al beschreven
die door verleiding of verrukking
het niet hebben mogen overleven

maar nu zonder schroom
wacht ik af wat komt
ik luister naar het positieve
wat jij mij toewenst
en met liefde opsomt

daarnaast  hoop  ik vurig 
dat tussen alle aardse 
“ mijn en dijn “
in voor en tegenspoed
ruimte geschapen wordt
zodat ieder zichzelf mag zijn
 

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

Puzzelpagina

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

Waarom drukken valseMUNTERS papiergeld? 

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

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

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

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

Kerst woordzoeker 

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

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

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

kerstgratificatie, kerstkind, kerstklok, kerstbal, kerst,  
	  

Kerst woordzoeker 

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

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

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

	  

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

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

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

 

Beroepen woordzoeker

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 

kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 

voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.

Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode

Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 

van het Jaar 2012’

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 

kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 

voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 

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: KBVW

MEVR. WELLEMAN, O.NASSAULAAN 221 
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Leefstof

Wij bewaren een hemel
doorschenen, met wolken
geduldige sneeuw

Lichtdruppels dauw
ongebroken, geurend gras,
ochtendwind, zomerzee

Houden vast het gezicht
van een morgen, denkbeeldige stad van kristal

Onweerstaanbare vrijplaats
voor mensen, bewoonbaar,
gedeeld overal

    Kees Hermis

Ik wens al mijn lezers een gelukkig nieuwjaar.
             K.H.

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

Man slaat vrouw in gezicht na 
botsing
Vorige week zondagavond hield 
de politie een 31-jarige inwoner 
van Sint Oedenrode in zijn wo-
ning aan voor mishandeling. De 
man had een 57-jarige plaatsge-
note geslagen na een aanrijding in 
de Eerschotsestraat.

Zondagochtend kort na half twaalf 
ontstond een aanrijding tussen de 
auto’s van de betrokkenen, toen 
ze elkaar passeerden. Ze raakten 
elkaar met de spiegels. De later 

aangehouden man werd daarop 
boos en eiste geld voor de schade. 
Daarbij stompte hij de vrouw in 
haar gezicht, waardoor een tand 
door haar lip gaat. Zij deed aan-
gifte. De man ging er vervolgens 
vandoor, maar liet een afgebroken 
buitenspiegel als souvenir achter. 
Hij werd op basis van het kente-
ken van zijn auto later die dag op-
gepakt. Hij bekende de mishande-
ling en betuigde spijt. Hij werd na 
verhoor weer vrijgelaten. De poli-
tie maakt proces-verbaal op.

 

Kerstkilo’s kwijt?

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Kom Vacusteppen!
Snel centimeterverlies en

cellulite vermindering!

20x Vacustep geen € 200,-
maar

nu voor € 175,-*
*tegen inlevering van deze advertentie, geldig in januari 

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

Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN JANUARI 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie

Mooi Rooi 2013 jan kettingzaag.indd   1 12/28/2012   10:04:03 AM

Hard werken, maar ook genieten!

Al iets meer dan twee maanden 
zijn Roos en Linde Staals op weg 
met hun project School at Sea. 
De zussen vertrokken op 21 ok-
tober voor een lange reis rich-
ting de Cariben. De meeste tijd 
brachten ze door op een boot. 
Roos op de één, Linde op een 
ander. Dat is pas vakantie, zou je 
zeggen! Nou, dat zeker niet! Op 
de boot moet hard gewerkt wor-
den. Iedere student heeft taken 
op het schip en er moet ook nog 
eens huiswerk worden gemaakt. 
Ze leven er via een strak schema, 
maar natuurlijk genieten ze wan-
neer het kan. Via een blog kun-
nen we de meiden in de gaten 
houden. De studenten hebben 
maar weinig kans om contact te 
zoeken met het thuisfront. Hier-
onder vindt u het laatste verslag 
van Linde. Het gaat over het ver-
blijf op Dominica.

We komen aanvaren en zien het 
prachtige eiland. De groene pal-
men en de vrolijke mensen. Alle 
zeilen worden ingepakt en ieder-
een is vrolijk. Eindelijk land na 3 
weken op zee. Je ruikt de geur 
van de natuur en cultuur. We wil-
len graag aan land maar moeten 
nog een dagje wachten. ’s Avonds 
is iedereen erg moe van alle in-

drukken van het 
eerste Caribische 
land: Dominica! 

Meteen de volgende 
dag gaan we naar de 
boiling lakes. We 
worden naar het 
land gevaren en dan 
staat ons een lange 
en zware wande-
ling te wachten, met 
onze gidsen door 
het regenwoud. We 
krijgen uitleg over 
verschillende plant- 
en diersoorten en 
ruiken en proeven 
planten. Ook slin-
geren we tijdens 
onze eerste pauze 
aan een liaan. De 
zwavelgeur begint 
steeds sterker te 
worden naarmate 
we dichterbij ko-

men. Daarom krijgen we alle-
maal een natuurlijk zwavelmas-
ker. De foto’s die we onderweg 
nemen kunnen stuk voor stuk in 
een folder, zo perfect zijn ze. Wat 
je vooral ziet is de stoom die van 
het meer afkomt. Af en toe als er 
een windvlaagje komt, kun je het 
water zien borrelen. Het is zeker 
zo indrukwekkend als de weg er-
naartoe. Als we terug zijn op het 
punt waar de wandeling begon-
nen is, gaan we zwemmen in een 
grot waar een scene van Pirates 
of the Caribian is opgenomen. 
Het is heel gaaf om midden in het 
regenwoud in een grot te zwem-
men. Aan het einde van de grot 
is een waterval waar we nog een 
paar leuke foto’s maken. Het was 
een lange en indrukwekkende 
dag en het was de zware wande-
ling zeker waard! 

De volgende dag gaan we naar 
de Rasta’s. Na een mooie autorit 
door Dominica komen we aan. 
We worden meteen meegeno-
men naar één van de 365 rivie-
ren van het eiland. We klimmen 
stroomopwaarts en weten ei-
genlijk niet waarheen. Gelukkig 
hebben we een gids bij ons. In 
het begin probeert iedereen zijn 
kleding nog droog te houden 
maar al snel wordt die hoop op-
gegeven. Klimmend, klauterend 
en zwemmend komen we na 
ongeveer een uurtje aan bij een 
prachtige waterval van ongeveer 
50 meter hoogte. We klimmen op 

rotsen en springen van ongeveer 
10 meter hoogte naar beneden. 
Echt iets wat je maar een keer in 
je leven doet. Als we weer via de 
rivier terug zijn staat het eten al 
klaar. In halve kokosnoten met 
ook een stuk kokosnoot als lepel 
krijgen we ons eten geserveerd. 
Het is het lekkerste vegetarische 
gerecht dat ik tot nu toe heb ge-
geten. Als we klaar zijn met eten 
worden we in groepen verdeeld 
en gaan we de Rasta’s uithoren 
over hun cultuur. Het is leuk om 
de verschillen te zien. Als je in 
Nederland op straat kijkt is zeker 
1 op de 5 mensen zich aan het 
haasten en hier is het echt uit-
zonderlijk als iemand zich haast. 
Dat vind ik één van de leuke ver-
schillen. 

Het is de derde dag hier op Do-
minica en eindelijk mogen we 
zelfstandig Roseau verkennen. 
Samen met onze EC dollars gaan 
we aan land. Het eerste stuk is erg 
toeristisch en dus lopen we snel 
door. Ik loop samen met Joni, An-
nemijn en Emmeline een stofwin-
kel binnen en dan komt Emmeli-
ne met het geniale idee om i.p.v. 
een broek te kopen, er zelf een 
te maken. We zoeken een leuke 
stof uit en sluiten een goede deal. 
We hebben nog een beetje geld 
over dus kopen we nog een leuk 
‘Dominica armbandje’ voor onze 
van-elk-land-een-armbandje col-
lectie. Ook gaan we in het laatste 
kwartier voordat we terug moe-
ten zijn nog vlug op zoek naar 
een supermarkt. Als we terug zijn 
bij de boot vertrekken we naar 
Portsmouth. Onderweg komen 
we de Wylde Swan nog tegen en 
mag ik nog even met Roos pra-
ten. Heel leuk om haar ook even 
te zien! Als we aankomen mogen 
we zwemmen en spring ik voor 
het eerst van de kluiverboom in 
het water. We bekijken de zons-
ondergang vanuit het water. 

Het is de tweede dag in Ports-
mouth en we worden vroeg in de 
ochtend opgehaald met bootjes. 
Ook krijgen we een rondleiding 
door de mangrove. Heel gaaf om 
het regenwoud vanaf het water 
te zien. We komen aan bij een 
woonplek van indianen. Ik maak 
samen met een indiaan een arm-

band van zaadjes en van blade-
ren maken ze vissen en vogeltjes 
die ze uitdelen. Na de mangrove-
rondleiding gaan we weer met 
een mooie autorit langs allemaal 
souvenirkraampjes en koop ik 
wat leuke spulletjes. Onderweg 
stopt de chauffeur steeds om wat 
planten te plukken om te laten 
ruiken of proeven. 

Mijn tijd in Dominica was heel 
gaaf en ik heb in een korte tijd 
veel gezien. Ik voel me hier geen 
toerist maar gewoon iemand die 
te gast is bij de mensen en dat is 
een bijzondere ervaring. De cul-
tuur en natuur is prachtig. Op 
naar Suriname! Binnenkort een 
vervolg op dit verhaal in 
DeMooiRooiKrant!

In week 34 vertelden Roos en Linde in DeMooiRooiKrant over hun naderende avontuur. Nu zitten ze er middenin!

Dit is de route die Roos en Linde a� eggen.

“WE KLIMMEN OP ROTSEN EN SPRINGEN 
VAN ONGEVEER 10 METER HOOGTE NAAR 

BENEDEN. ECHT IETS WAT JE MAAR 
EEN KEER IN JE LEVEN DOET.”
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Wat voor gadgets bezit je?
“Ik bezit een Ipad, een WII en een 
Playstation 3.”

Wat is je favoriete game/spel en 
waarom?
“Fifa 13 want het is een leuk spel 
om te doen en je speelt met een 
team en verschillende profclubs. Je 
kunt ook met onbekende spelers 
spelen of met vrienden. Daarnaast 
heb ik ook nog Fifa 12 en Call Of 
Duty Black Ops 1.” 

Welke game/spel wil je dolgraag 
hebben?
“Ik zou graag Call of Duty Black 
Ops 2 willen hebben, omdat 
het net in november uit is ge-
komen. Ik heb ook de eerdere 
versie van het spel, dus het is ei-
genlijk een vervolg van die ik al heb. 
Het is een vechtspelletje en het lijkt 
me gewoon heel leuk om te spelen.” 

Hoe vaak per week zit jij te gamen?
“Ik game ongeveer 2 a 3 uur per 
week, ik ga ook naar school dus 
heel veel tijd heb er niet voor.” 

Kun je goed tegen je verlies in een 
spel? Leg uit waarom wel of waarom 
niet.
“Ik kan meestal niet tegen mijn verlies 
in een spel, omdat ik eigenlijk altijd wil 
winnen. Ik ga natuurlijk geen spel spe-
len omdat ik wil verliezen. 

Daarom ben ik altijd best fana-
tiek tijdens een game, maar 
als ik verlies ben ik het na 
een paar minuten ook 
wel weer vergeten.”

Gadgets / games

Van welke en hoeveel social media 
accounts ben je lid?
“Ik heb een Hotmail, Youtube en 
Facebook account.”
 
Hoe vaak check jij je Facebook 
account?
“Ik check mijn Facebook minimaal drie 
keer per dag en ik voer voornamelijk 
gesprekken via de facebookchat. Mijn 
hotmail gebruik ik elke dag om mails te 
checken en dat doe ik ongeveer 1 of 2 
keer op een dag. Ik check mijn Youtube 
account niet echt, maar ik maak wel veel 
gebruik van de website Youtube. Ik bekijk 
de let’s plays van bepaalde games, walk-
troughs en natuurlijk ook muziek, dit ligt 
meestal rond de house of electro.”

Geef ons een voordeel en nadeel van so-
cial media:
“Om een voordeel te noemen… Het is 
handig dat je in contact blijft met anderen 
en medeklasgenoten. Je kunt dus makke-
lijker dingen afspreken. Maar een nadeel 
van social media is dat er te veel misbruik 
van gemaakt wordt en er gebeuren veel 
narigheden rondom social media. Op Inter-
net zijn mensen het al gauw niet eens met 
anderen en meestal is internet ook vaak ano-
niem of met een nepnaam (of nickname) dus 
denken mensen dat ze alles kunnen doen 
en/of maken.”

Even eerlijk, zou jij zonder 
je social media kunnen?

“Ik kan misschien een paar dagen zon-
der social media, maar na een week voel ik 
toch wel weer de drang om mijn facebook 
of hotmail te bekijken. Het is haast niet meer 
weg te denken uit onze samenleving.”

Moppentapper
-Komt een Nederlander bij de dokter, en 
zegt: “Ik heb een nieuwe set hersens no-
dig.” Dan zegt de dokter: “Ik heb er één 
van een Nederlander en die kost 25.000 
euro en één van een Belg en die kost 50.000 
euro.” Dan zegt de Nederlander: “Waarom 
is die van de Belg zo duur?” Dan zegt de 
dokter: “Heb jij wel eens een Belg met her-
senen gezien?!”

-Lodewijkje zat bij opa op schoot, terwijl die 
met een lucifer probeerde zijn pijp aan te 
steken. Lodewijkje blies de lucifer uit. Dit 
herhaalde zich drie keer, waarop opa vroeg: 
“Waarom doe je dat nu steeds Lodewijk-
je?” Lodewijkje antwoordde: “Papa heeft 
gezegd, dat als bij opa de pijp uitgaat, wij 
een nieuwe LCD-televisie krijgen.”

-In een winkelcentrum hebben vrouwen de 
mogelijkheid een echtgenoot te kiezen uit 
verschillende mannen. Er zijn vijf verdie-
pingen en naarmate je hoger komt, des te 
hoger de kwaliteit van de mannen. Maar er 
is één regel, als je een etage omhoog gaat 
mag je niet meer terug naar een lagere 
etage. Of je kiest een man op de 
b e - treffende etage, of je gaat 

door naar de volgende eta-
ge. Zo niet, dan moet je het 

winkelcentrum verlaten. 
Twee vriendinnen beslui-
ten om in het winkelcen-
trum te gaan shoppen. 

Zij gingen naar de eerste 
etage en zagen een bord 
met de volgende tekst: 
“Mannen op deze etage 
hebben een baan en 
zijn gek op kinderen.” 

“Niet slecht, het zou erger zijn als ze geen 
baan zouden hebben en niet van kinderen 
zouden houden, maar hoe zouden de man-
nen op de volgende etage zijn?” zeiden de 
dames tegen elkaar, en ze besloten naar 
de volgende etage te gaan. Op de tweede 
etage hing een bord met de volgende tekst: 
“Mannen op deze etage hebben een baan, 
hebben een hoog salaris, houden van kin-
deren en zijn knap.” “Zag je dat?” zei een 
van hen. “Hoe moeten de mannen op de 
volgende etage dan wel niet zijn?” En snel 
gingen ze door naar de volgende etage. Het 
bord op de derde etage liet de volgende 
tekst zien: “Mannen op deze etage heb-
ben een baan, een hoog salaris, houden van 
kinderen, zijn knap en helpen in het huis-
houden.” “Wauw!!” zei de ander, “erg ver-
leidelijk, maar ik moet weten hoe de man-
nen op de volgende etage zijn.” En weer 
besloten ze een etage hoger te gaan. Met 
groot enthousiasme lazen ze het bord op de 
vierde etage, dat de volgende tekst liet zien: 
“Mannen op deze etage hebben een baan, 
een hoog salaris, houden van kinderen, zijn 
knap, helpen in het huishouden en zijn ge-
weldige minnaars.” “Oooh lieve help! Wat 
moet ons dan op de vijfde etage te wachten 
staan!” Zonder enige aarzeling gingen ze 
door naar de hoogste etage. De verdieping 
was leeg en op het bord stond de volgende 
tekst: “Deze verdieping bestaat alleen maar 
om aan te tonen dat het onmogelijk is om 
vrouwen tevreden te stellen. U wordt ver-
zocht naar de uitgang te gaan. Nog een 
prettige dag.”

Wil jij je kledingstijl eens 
omschrijven? (girly, tomboy, 
basic, vintage, hippy chic enz. 
enz.) 
“Ik heb niet één bepaalde 
kledingstijl, want ik vind het 
leuk om verschillende stij-
len met elkaar te combi-
neren.” 

Welke must have staat 
er op je shopping list? 
“Op mijn shoplijstje 
staan meerdere dingen. 
Ik zou nog graag shortjes 
willen hebben, colbertjes en 
wijdere hemdjes.”

Wat voor sieraden of accessoires 
draag je? 
“Ik draag voornamelijk oorbellen, 
ringen en armbanden.”

Heb je ooit een modeblunder be-
gaan? Zo ja? Leg eens uit: 
“Ik vind dat je niet echt een mode 
blunder kunt begaan, omdat ieder 
zijn eigen stijl en smaak heeft. 
Iedereen is anders!”

Zo nee? Wat vind je een
absolute modeafknapper? 
“Wat ik een echte afknapper vind? 
Dat zijn toch wel de witte sportsok-
ken in sandalen. Ordinaire kleren 
waardoor je te veel kunt zien vind ik 
ook verschrikkelijk.” 

tekst en foto’s: Myrthe Willems (stagiaire)
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FANS! 
Britta Verbeek: “Een cola-avond maakt 
stappen niet minder leuk!” Wat is 
uitgaan voor mij? Voor mij is uit-
gaan dansjes en drankjes doen met 
mijn vrienden. 
Vaak vinden deze drankjes en dansen 
dan plaats in Schijndel, Tapperij de 
Beurs. Ik zat in Schijndel op de middel-
bare school en blijf hierdoor ‘oude be-
kenden’ zien. Vooral de sfeer die daar 
hangt spreekt me voornamelijk aan. De 
muziek die ze daar draaien wordt we-
kelijks herhaald, vind ik dit vervelend? 
Nee, het is muziek waar je je goed op 
kan vermaken. Denk hierbij aan de 
top 40 en voor de afwisseling wat 
hardstyle en house. Op een avond 
knal ik er al gauw zo’n twintig 
euro door heen. Tegenwoordig 
ben ik vaak de BOB, ideaal aange-
zien je toch twintig minuutjes moet 
fietsen en je zo heerlijk warm in de auto 
toch opstap kan. Cola avondjes maken het uit-
gaan er daarom dus niet minder op. Tijdens het 
uitgaan maak je ook van alles mee, er 

gebeuren zoveel gekke dingen dat ik nu eigen-
lijk niet eens zo 1,2, 3 weet wat!”

UITGAAN

Concerten

 
 

Artiest Tijdstip Prijs Plaats Datum 

Kensington 21:00 uur 15,00 euro De Effenaar EHV 22 Maart 

Asaf Avidan 20:15 uur 15,00 euro De Effenaar EHV 24 Maart 

Paaspop 18:00 uur 86,00 euro (3) Molenheide 29/30/31 Maart 

Hillstreet CV 21:30 uur 05,00 euro De Beurs 8/9/10/11/12/13 
Februari 

Rowwen Heze 19:30 uur 22,50 euro De Pul Uden 22 Februari 

   

“Ik ben fan van FUN, omdat het een heel 
leuk bandje is. De zanger heeft een eigen 
stemgeluid. Wanneer je een liedje op de 
radio hoort, weet je gelijk dat het FUN is. 
Hun liedjes gaan over allerlei onderwerpen 
die je aan kunnen spreken en ze blijven in 
je hoofd hangen.”

Welk liedje/album is je favoriet? 
“‘Some Nights’ is een van de bekendere 
liedjes van FUN. Deze blijf ik ook mooi vin-
den! Het gelijknamige album staat vol met 
liedjes die mij aanspreken.”

Hoe en waarom ben je fan van ze geraakt? 
“Hun eerste hit in Nederland, ‘We Are 
Young’, werd vaak gedraaid op 3FM, 
omdat ik dit zo’n leuk lied vind, ben ik 
meer liedjes en informatie gaan zoeken. 
Zodoende kwam ik steeds meer over de 
band te weten.” 

Wat maakt FUN beter dan andere arties-
ten? 
“FUN is niet bang om te experimenteren 
met bijvoorbeeld auto-tune. Ze doen ge-
woon waar ze zin in hebben en als je dat 
niet leuk vindt, jammer dan. Op die manier 
krijg je niet de standaard pop-liedjes, maar 
een hele eigen sound. Ze worden ook wel 
ooit vergeleken met Queen, omdat zij ook 
op die manier werkten.”

Heb je ze ooit live gezien? Waar/Wanneer 
(vertel, hoe was de sfeer) 
“Ik heb ze 19 september 2012 in de Melk-
weg in Amsterdam gezien. Via 3FM had ik 
kaartjes gewonnen voor dit optreden, dus 
ik ging er samen met een vriendin naar 
toe. De sfeer was erg gezellig, en omdat 
FUN nog niet heel bekend is in Nederland, 

waren alleen de 
echte fans aanwe-
zig. Op die manier wer-
den alle liedjes volop meege-
zongen. Dat concert was echt heel gaaf, 
de band was erg actief met het publiek 
bezig. Via Facebook hadden we met de 
fans afgesproken om een bellenblaas mee 
te nemen en dan tijdens bepaalde liedjes 
met iedereen bellen te blazen. Dit vond ik 
vanuit de zaal er al erg leuk uitzien,  vanaf 
het podium moet dat dus helemaal gaaf 
zijn geweest!”

-Carnaval is slopend voor je lichaam dus af en 
toe een powernap doen is geen overbodige 
luxe. Slaap anderhalf uur en je batterij is weer 
opgeladen. Slaap dus niet te lang, anders ben 
je ’s avonds zo lam als een garnaal en kost het 
de grootste moeite om je armen in de lucht te 
steken.

-niet overmatig drinken, het is moei-
lijk, maar drink tussendoor een 
glaasje water als je écht geen kater 
wilt hebben

- spreek goed de bob af van tevo-
ren, je wilt alles behalve ruziënd in 
de kroeg staan omdat er 4 bobs 

zijn die teveel hebben gedronken       
en je verplicht bent om naar huis te 

lopen of op straat te overnachten.

- eet goed, avondeten en de    
lunch is zeer belangrijk omdat je 

genoeg energie moet hebben om de hele 
avond op de been te blijven. (en dat 5 
dagen lang)

-de temperatuur is niet om over naar huis te 
schrijven dus zorg voor een goede jas als je op 
de fiets naar de feestbestemming moet. Verder 
veel dansen, hossen en je carnavalsmoves uit 
je mouw schudden en veel plezier maken, dan 
krijg je het vanzelf warm.

-Carnaval betekent losgaan met carnavalspak-
ken zoeken. Hartstikke leuk om je pak via inter-
net te bestellen en de 1000 pagina’s verder te 
klikken, maar het is nog veel leuker om grote 
carnavalswinkels te bezoeken, zoals in Den 
Bosch, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel of 
Veghel. Maak er een echt daguitje van.

-Let goed op je spullen, want je bent het in no 
time kwijt als je niet op let.

-meld je aan bij een carnavalsvereniging of loop 
een optocht mee, altijd een aanrader

-en natuurlijk je camera niet vergeten, altijd 
leuk voor je privéalbum om later nog eens naar 
terug te kijken van je te toffe carnavalstijd, of 
juist niet.. 

Tips: 
Hoe overleef ik de 
carnaval
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur parkeerplaats centrum 
St Oedenrode inrijden bij Emté.
Prijs € 72,-p.mnd. incl. service kosten.
Informatie 0651101477
--------------------------------------

Aangeboden

Voor MKB en Particulieren
Administratiekantoor W. Huijberts
Frederikstraat 1
5491 JT Sint-Oedenrode
0413-490709 / 0653-648074
--------------------------------------

--------------------------------------
Zoekt u een werkster? Slechts € 12,95 
per uur, zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* nieuw vanaf 2013 kind-hond-cursus
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl 
--------------------------------------
6 jan. vlooienmarkt
Sporthal Strijp. 
Eindhoven. Rijstenweg 7.
90 kramen bomvol.
9-16 uur.0620299824.
--------------------------------------
CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 1e 
zaterdag van de maand graag bij u op-
halen. Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed.
--------------------------------------

   

Wie herkent mannen op deze foto? Graag doorgeven via 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of 
loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17! De koffie staat klaar!

oplossing historische foto week 51:

Het zijn misdienaars onder 
Deken van Erp ca 1920 vlnr;
1 Frans Ockhuizen 
(Koperslager Markt)
2 Piet Vervoort  (Piet Sok Heuvel,  waar jullie nou zitten)
3 Jan van der Hagen 
(van Bakker van der Hagen)
4 Dolf van der Kaaij  (Kerkstraat)
5 Johan van Breugel (Aannemer)
6 Wim Smits (fotograaf Kerkstraat)

Gijs van Aarle

De foto van week 51 in De-
MooiRooiKrant kwam me be-
kend voor. De jongen, derde 
van links is, mijn oom Adolf 
van der Kaaij. Hij is geboren 
17-03-1909. Ik heb een foto 
waar hij met zijn broers en zus 
op staat en die is van 1920, 
en daarop heeft mijn oom 
hetzelfde matrozenpakje aan. 
Lang geleden dus.

Hannie van Bladel- v.d.Kaaij

Ik denk dat de derde jongen van links de oudste broer van mijn vader 
is: Dolf v.d. Kaaij.

Jeanne Smoorenburg

Historische beelden

Marktplein

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

Oog Op Rooi 
brengt actualiteit 
op TV Meierij
Vanaf vrijdag 4 januari 2013 om 
17:00 uur kunt u elk oneven uur 
gedurende 2 weken op TV Meie-
rij kijken naar het actuele praat-
programma over Rooi.

Voor deze aflevering zijn als gas-
ten uitgenodigd:
Mats v.d. Brand die een carrière 
van zeer succesvol karter naar 
rallyrijder en coach doormaakt. 
Hij heeft grote plannen voor 
2013!
Jan Hellings, exploitant van de 
buurtsuper in Boskant. Kan zijn 
winkel in deze dorpskern blijven 
bestaan en wat is daarvoor no-
dig?
Peter Maas, burgemeester van 
Sint-Oedenrode. Maar heeft 
Sint-Oedenrode als zelfstandige 
gemeente nog bestaansrecht? 
Raad en college blikten al vooruit 
op fusie.
Rien Bekkers, bekend tonpraoter, 
over zijn carrière en … zijn nieu-
we rol als keurslager. 

En verder….
aan mensen op straat in Rooi én 
Schijndel wordt gevraagd wat ze 
van fusieplannen vinden en als 
straat wordt de Bobbenagelse-
weg nader bezien.

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

Hoog water in de Dommel

Wat heeft het veel geregend afge-
lopen week! Natuurlijk heeft dat zo 
zijn gevolgen. Zo stond de Dommel 
erg hoog en dat valt in Rooi meteen 
op. Vanaf verschillende bruggen 

en andere plaatsen zijn dan mooie 
foto’s te maken. Dat zag ook deze 
lezer van DeMooiRooiKrant. We 
vonden het de moeite waard om 
deze foto met u te delen. 

Foto: Marijke van den Eertwegh

De eerste 25 aanmeldingen krijgen 
een gratis APK keuring voor uw 
computer
Tel. 06-41437284
actie geldig tot 1 februari 2013

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

--------------------------------------
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

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

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

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

De Politiek Dichterbij
De redactie wil het plaatselijke 
en regionale nieuws op een open, 
uitnodigende en vriendelijke wijze 
onder uw aandacht brengen. De 
plaatselijke politici mogen daarbij 
niet ontbreken. Ons valt op dat de 
Rooise burger weinig of niets van 
het Rooise raads- of commissielid 
weet. DeMooiRooiKrant geeft in 
de rubriek “De politiek dichterbij” 
het woord aan de persoon achter 
het raads- en commissielid. De 
interviews worden afgenomen 
op het voor hem of haar mooi-
ste plekje in Sint-Oedenrode. Wij 
streven naar een open en aange-
naam gesprek waarbij op de per-
soon wordt ingezoomd en niet op 
politieke standpunten. 

Deze week: 
Wil van Gerwen 
(67 en commissielid BVT)

We staan hier achter het kasteel, 
tegen Diependaal aan. Waarom is 
dit je favoriete plek?
“Ik ben geboren in de Streepen-
straat. Daarom heb ik veel ge-
speeld rondom het kasteel. Ook 
op dit punt kwamen we veel. 
Het is ontzettend veel veranderd. 
Vroeger stonden hier grote rodo-
dendrons en hadden Verhaegh 
en Gottenbosch hier hun kweke-
rij. We speelden hier en haalden 
flink wat kattenkwaad uit. Stiekem 
rookten we een sigaretje en soms 
namen we hier wel eens een meis-
je mee naar toe. Het is jammer dat 
het hier nu zo verwaarloosd is.”

Hoe zag het gezin eruit waarin je 
opgroeide?
“Ik heb twee broers en twee zus-
sen. Qua leeftijd zitten we dicht bij 
elkaar. Rien woont in Rooi, Jan in 
Best, evenals Ria. Francien woont 
in Veldhoven. We komen uit een 
echt arbeidersgezin. Mijn vader 
heeft heel erg lang gewerkt op 
‘de Bocht’. Eerst bij de sigarenfa-
briek en later bij Janssen – de Wit. 
Daarna is hij bij Roderheyde gaan 
werken als portier.”

Later stichtte je zelf een gezin. 
Kun je daar meer over vertellen?
“Mijn vrouw heet Annelies. Sa-
men hebben we twee zoons: Jan-
Willem en Ronald. De laatste heeft 
twee kinderen, dus dat maakt mij 
opa! Dat bevalt me super goed. 
Eens in de week heb ik oppasdag. 
Daar kijk ik altijd naar uit.”

Werk je nog? Of wat heb je altijd 
voor werk gedaan?
“Ik heb veertig jaar ervaring als 
autoverkoper bij verschillende 
dealers. Zo heb ik onder andere 
in Eindhoven, Oss, Veghel en bij 
Damen en Kroes gewerkt. Voor 
ik stopte, werkte ik mijn laatste 
jaren bij Van Boxmeer. Daar zet 
ik me nog steeds hobbymatig in. 
Gewoonweg omdat ik het niet los 
kon laten. Het is veel te mooi om 
te doen.”

Wat vind je zo leuk aan het vak?
“Het is heel erg afwisselend. Ie-
dere dag is anders. Vooral het con-
tact met de klanten vind ik mooi. 
In mijn vak ben je dan ook meer 
adviseur dan verkoper.”

Hoe ben je in de politiek beland?
“Via Jan Verhagen. Hij zat in de 
Rooise partij en door een voorval 
wilde hij mij op de lijst zetten. Ik 
kwam in de raad terecht en daar 
heb ik zestien jaar in gezeten. Deze 
en de vorige periode zit ik er niet 
meer bij. Toen Jan Verhagen stopte 
bij de Rooise Partij heb ik het nog 
jaren doorgevoerd. Een sterke zet 
van ons destijds was het binnenha-
len van Piet Duffhues. We haalden 
drie zetels en hij werd wethouder. 
Vooral in de wijk Dommelrode 
haalden we veel stemmen. Zes jaar 
geleden is de Rooise Partij ermee 
gestopt. Er waren helaas geen op-
volgers. Ik heb het een tijdje alleen 
gedaan, maar dat was bijna niet te 
doen.”

Waarom nu BVT?
“Ik ben altijd meer van de lokale 
partijen geweest dan van de lan-
delijke. Ik sta achter de Rooise 

mensen. Daar wijk ik nooit vanaf! 
Dat heeft mede mijn keuze voor 
de BVT bepaald. Met die par-
tij staan we bijvoorbeeld achter 
de werkgroep Martinushuis. Een 
goed voorbeeld van dat we opko-
men voor de Rooise burgers.”

Wat zijn je sterke en zwakke pun-
ten?
“Mijn zwakke punt is financiën. 
Daar werd ik dan ook altijd mee 
geholpen door bepaalde perso-
nen. Mijn sterke punt is dat ik al-
tijd weet wat er leeft. Als er iets is 
dan ga ik naar de mensen toe om 
te horen wat er aan de hand is.”

Je hebt het altijd druk met werk en 
politiek. Wat zijn je hobby’s?
“Eigenlijk heb ik nooit hobby’s ge-
had. Doordeweeks en zaterdags 

moest ik altijd werken en was ik 
’s avonds met politiek bezig. Ik 
had dus helemaal geen tijd voor 
hobby’s. Maar als ik dan toch iets 
moet zeggen is het voetbal kij-
ken. Mijn beide zoons voetbalden 

bij Rhode. Ronald heeft zelfs nog 
eens gespeeld bij PSV, Den Bosch 
en Schijndel. Ik kon niet altijd gaan 
kijken. Mijn vrouw was er iedere 

zaterdag voor ze en daar ben ik 
haar erg dankbaar voor. Toen ze 
allebei oud genoeg waren om op 
zondag te spelen, was ik daar na-
tuurlijk heel blij mee. Vanaf toen 
ben ik altijd gaan kijken.”

“IK STA ACHTER DE ROOISE MENSEN 
EN DAAR WIJK IK NOOIT VANAF.”
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Mooi in de regio
Nieuwjaarsconcert van 
Die Drei Dörfer Musikanten
Zondag 6 januari gaan Die Drei 
Dörfer Musikanten weer hun jaar-
lijkse nieuwjaarsconcert verzor-
gen.  Het optreden vindt plaats 
in Sociaal Cultureel Centrum De 
Vink, Hoevenbraaksestraat in 
Schijndel.

De blaaskapel zal deze middag 

weer een bijna nonstop program-
ma van Egerländer- en Tjechische 
blaasmuziek ten gehore brengen 
waarbij gezongen door Joke van 
der Spank en André van der Leest. 
Een ieder is harte welkom. Aan-
vang van dit gratis toegankelijk 
concert is 14.00 uur en zal duren 
tot 17.00 uur.                                                                                                                

Open Atelierroute Pieter Breughel op 25 en 26 mei 2013
De Open Atelierroute Veghel 
vindt in 2013 niet plaats in sep-
tember maar op zaterdag 25 en 
zondag 26 mei. De atelierroute 
sluit hiermee aan bij de Week van 
de Amateurkunst (WAK), die dat-
zelfde weekend van start gaat in 
Veghel. Zowel amateurs als pro-
fessionele kunstenaars uit Veg-
hel en de omliggende kerkdorpen 
kunnen zich per heden inschrijven 
voor deelname aan de Open Ate-
lierroute.

De Open Atelierroute Veghel wil 
creativiteit en bezieling van zowel 
professionele, semiprofessionele 
als amateurkunstenaars onder de 
aandacht brengen. Tijdens de 

Atelierroute krijgen kunstliefheb-
bers en andere belangstellenden 
de mogelijkheid om informeel 
de ateliers van de kunstenaars te 
bezoeken en zo kennis te maken 
met onder meer beeldhouwen, te-
kenen en schilderen, keramiek en 
fotografie.

Beginnende en gevorderde kun-
stenaars uit Veghel die willen deel-
nemen aan de Open Atelierroute 
kunnen zich tot 1 februari 2013 in-
schrijven.Het inschrijfformulier kan 
worden gedownload via 
www.openatelierrouteveghel.nl of 
is verkrijgbaar bij MIK Pieter Bru-
eghel of UITpunt Veghel. Daarna 
kan het worden ingeleverd bij  

Barbara van der Burgt.

Ook tijdens de WAK – een lan-
delijk initiatief van Kunstfactor, in 
Veghel georganiseerd door MIK 
Pieter Brueghel – draait alles om 
het delen van passie en bezieling. 
Tijdens de WAK kan iedere vereni-
ging, stichting of individu die zich 
structureel of incidenteel bezig 
houdt met amateurkunst zich pre-
senteren aan een breed publiek. 

Begin 2013 wordt via de lokale 
media meer informatie kenbaar 
gemaakt over zowel de Open 
Atelierroute Veghel als de WAK in 
Veghel.

Carnavalsmarkt Dommelsoppers
Carnavalsvereniging De Dom-
melsoppers houdt op zaterdag 5 
januari van 12.00 tot 16.00 uur 
een carnavalsmarkt in de Oase in 
Son en Breugel. Op deze markt 
wordt aangeboden: kleding, stof-
fen, schmink en aanverwante car-
navalsproducten. Wilt u ook graag 
een tafel huren? Meer info? Stuur 
een mail naar info@magic-art.nl 

onder vermelding van Carnavals-
markt 2013 of bel: 0499-463503 
De entree is geheel gratis! Achter 
de kerk van Son en Breugel loopt 
een pad naar jongerencentrum 
Oase. Heeft u ook zoveel carna-
valskleding op uw zolder of wilt 
u graag een nieuwe outfit? Neem 
dan contact op met de Dom-
melsoppers!

Lumens Groep lanceert nieuwe site jouwhulponline.nl

Het nieuwe jaar start met online hulp in welzijn
Op 2 januari gaat www.jouw-
hulponline.nl van de Lumens 
Groep live. Chatten of mailen met 
een hulpverlener? Eventueel volle-
dig anoniem? Zelftests uitvoeren, 
online een training volgen of een 
programma op maat doorlopen? 
Vanaf 2  januari 2013 kan dat al-
lemaal bij Welzijn Eindhoven en 
DommelRegio (beiden onderdeel 
van de Lumens Groep). Inwoners 
uit Eindhoven en omliggende ge-
meenten kunnen terecht op de 
nieuwe site. In samenwerking met 
Kwadraad Hulp Online, een erva-
ren online hulpverlener, ontwikkel-
de de Lumens Groep  een eigen on-
line platform voor hulpverlening.

Regie bij de klant
De klant bepaalt zelf hoe, waar en 

wanneer hij geholpen wil worden. 
Chat, e-mail, een online program-
ma op maat, zelfs anoniem. Lu-
mens is in de buurt en ook vanuit 
huis en buiten kantoortijden be-
reikbaar. Er wordt al maanden ge-
werkt aan deze nieuwe vorm van 
hulpverlening door verschillende 
medewerkers van de Lumens 
Groep. Mensen kunnen straks te-
recht met vragen over hun finan-
ciën, relaties, opvoeden, wetten 
en regels. Er komen ook speciale 
chatspreekuren over deze onder-
werpen.

Online hulpverlening kan juist 
vaak persoonlijk worden. Mensen 
zijn eerder geneigd meer te “ver-
tellen”. En het schrijven van een 
e-mail maakt vaak voor henzelf 

helder waar het knelt. De online 
hulp van de Lumens Groep gaat 
nog een stapje verder, klanten 
krijgen zelfs een eigen online dos-
sier in beheer met Mijnplanonline. 
Ook voor de medewerkers van de 
Lumens Groep ligt hier een mooie 
uitdaging voor 2013. 

De ervaring van Kwadraad: “On-
line hulp biedt een aanvulling op 
het bestaande aanbod van maat-
schappelijk werk. We bereiken 
doelgroepen die niet bij reguliere 
hulpverlening aankomen (40%): 
mensen die in eigen omgeving, op 
eigen tempo en in eigen tijd hulp 
willen.” Vanaf 2 januari kiezen 
klanten zelf of ze online, offline of 
gecombineerd (blended) worden 
geholpen. 

We wensen u een 
geweldig 2013 

 
 

Ook in het nieuwe jaar 
bent u weer van harte 
welkom in Mariahout.

Op 13 april 2012 stuurde Markus 
een brief naar de gemeente met 
daarin het idee voor de bouw van 
zeven starterswoningen achter zijn 
huis. Naar eigen zeggen heeft hij 
daar nooit reactie op gehad. Vol-
gens wethouder Van Rossum is dat 
niet waar. “Pal voor mijn aantreden 
als wethouder hebben we het ver-
zoek van dhr. Markus ontvangen. 
Op 15 mei is er een brief terugge-
schreven met daarin de boodschap 
dat de gemeente zeer positief staat 
tegenover het plan”, verdedigt 
Van Rossum. “Daarnaast hebben 
we afgelopen 19 december een 
brief gestuurd met daarin de zaken 
nogmaals op een rij gezet.” 

Volgens de wethouder staat de ge-
meente dus achter de bouwplan-
nen van Markus. Toch zijn er nog 
wat haken en ogen.  Van Rossum: 
“De Locht is één van de vier uitbrei-
dingslocaties die we als gemeente 
voor ogen hebben. Het staat al 
heel lang op ons verlanglijstje. Het 
lastige is echter dat De Locht meer-
dere grondeigenaren heeft en dat 
geeft problemen. Daarnaast  moe-
ten we kijken naar de ontsluiting 
en de stedenbouwkundige opzet, 
want die is niet helemaal zoals het 
moet zijn. We willen in ieder geval 
snel met dhr. Markus aan tafel om 
dit te bespreken. Bij mij staat de 
deur open.”

De andere drie locaties waar even-
tueel gebouwd kan worden zijn 
Den Ekker, De Misse en het Bin-
nenveld (op de plek waar nu de 
school nog staat). Aan De Misse 
kan ruimte worden gecreëerd voor 
zes woningen. De huidige locatie 
van de basisschool zou een mooie 
optie zijn, maar daar is al ruimte 
weggegeven voor een aantal gro-
tere bouwkavels. 

Of er gebouwd gaat worden op 
één van de vier locaties of mis-
schien wel op meerdere kan de 
wethouder nog niet zeggen. “We 
zijn alle mogelijkheden aan het on-
derzoeken”, besluit Van Rossum.

Vervolg voorpagina

Gemeente wil aan tafel voor bouwplannen De Locht

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

De Locht: de plek waar de zeven woningen zouden moet komen
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Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!
zaterdag 12 januari:

Informatie dag bij TP Sint-Oedenrode. 
van 10:00 tot 13:00uur.

int-Oedenrode het 
leven met een 
gewoon losliggend 

kunstgebit is niet altijd 
even stralend. Breeduit 
schaterlachen, lekker een 
vorkje prikken in een 
restaurant met vrienden, 
kinderen of kleinkin-
deren is er niet meer bij. 
En dat alleen omdat die 
onderkaak van u wat 
minder houvast biedt aan 
uw gewone gebitspro-
these. Wat een ellende! 
Gelukkig hebben we 
goed nieuws voor u. Héél 
goed nieuws zelfs. Een 
perfect op maat gemaakt 
klikgebit zorgt ervoor 
dat u veel beter in uw vel 
zit. Zoiets werkt enorm 
door. Het leven wordt 
weer om ‘in te bijten’! 

Waarom zou u er langer 
voor kiezen uzelf zo te 
blijven plagen? Daar 
bent u toch veel te kost-
baar voor! Een gebit is 
wat je noemt ‘gezichtsbe-
palend’. Het is meer dan 
vervelend als u om wat 
voor reden dan ook een 
slecht zittend kunstgebit 
hebt of misschien zelfs 
helemaal geen tanden. 
Daar moet je toch niet 
aan denken. Met een 
slecht passend gebit voelt 
niemand zich optimaal, 
hoezeer hij of zij dat ook 
probeert te ontkennen. 
Het komt zeer regel-
matig voor dat mensen 
een gewoon sociaal leven 
gaan vermijden. Ze 
durven niet meer naar 
feestjes, voelen zich 
gedeprimeerd of isoleren 
zich helemaal van de 
buitenwereld. En wist u 
dat een slecht passend 
gebit allerlei klachten 
kan veroorzaken en dus 

niet bevorderlijk voor uw 
gezondheid is? Goed 
gekauwd voedsel kan 
immers veel efficiënter 
verteerd worden, waar-
door hoogwaardige 
voedingsstoffen makke-
lijker kunnen worden 
opgenomen. Gelukkig is 
er een redelijk 
eenvoudige oplossing 
voor al deze problemen: 
HET KLIKGEBIT. Dat 
u daar niet eerder aan 
hebt gedacht.

Vergevorderde weten-
schap.

De uitvinding ‘klik’gebit 
is niet nieuw. Al meer 
dan dertig jaar vervaardi-
gen tandprothetici het 
product voor mensen 
met een ruime beurs. 
Sinds enkele jaren is het 
eindelijk ook bereikbaar 
voor ‘de gewone man’. 
Door ervaring en 
ontwikkelingen is de 
techniek vanzelfprekend 
steeds geavanceerder 
geworden. 
Een staafje, dat met twee 
kleine titanium implan-
taatjes in de onderkaak 
vastzit, zorgt ervoor dat 
je klikgebit volledig blijft 
zitten, wat je ook doet. 
Appeltje eten. Gieren 
van het lachen. In 
principe gaan de implan-
taten een leven lang mee 
en je ziet er weer fantas-
tisch uit. Een klikgebit is 
namelijk niet te onder-
scheiden van echte 
tanden. Het mooie van 
de behandeling is ook dat 
de drager van het klikge-
bit geen dag zonder 
tanden hoeft te lopen. 

12 januari 2013: Infor-
matie dag.

Op zaterdag 12 januari is 
er een informatie dag bij 
Tandprothetiek (TP) 
Sint-Oedenrode. Voor 
toekomstige patiënten 
staat de deur op deze dag 
wagenwijd open. Ook 
voor    belangstellende   
patiënten die nieuws-
gierig zijn naar de werk-
zaamheden van de prak-
tijk.
Natuurlijk kunt u bij TP 
Sint-Oedenrode ook 
terecht voor reguliere 
gebitsprotheses en 
reparaties. Iedereen is 
welkom om kennis te 
komen maken met het  
team van professionals 
en om zich helder te 
laten voorlichten over de 
vele voordelen van het 
klikgebit. 
Ook het financiële aspect 
van het verhaal en het 
behandeltraject komen 
desgewenst uitgebreid 
aan de orde. 

Wie zijn huidige gebit wil 
laten controleren, of 
behoefte aan een second 
opinion kom gerust langs. 
Van 10:00 tot 13:00 uur: 
Oranje Nassaulaan 7a, 
Sint-Oedenrode.  

Maak gebruik van de 
huidige vergoedingen 
van uw zorgverzekering. 

Uw zorgverzekering 
neemt het overgrote deel 
van de kosten voor hun 
rekening. U hoeft daar 
geen extra verzekering 
voor te hebben. De basis 
verzekering is voldoende 
voor een ruime vergoed-
ing. 

Laagdrempelige en 
vriendelijke praktijk. 

Vanzelfsprekend werken 
er binnen TP Sint-
Oedenrode uitsluitend 
vakbekwame 

implantologen, tandpro-
thetici, tandtechniekers 
en medische assistenten. 
Daarbij is de sfeer 
gemoedelijk en de 
service optimaal. 
Hebt u angst voor de 
tandarts of in het 
verleden negatieve 
ervaringen opgedaan, in 
Sint-Oedenrode houden 
alle professionele 
medewerkers hier reken-
ing mee. Ook na de 
behandeling blijven 
mensen altijd onder 
controle bij TP Sint-
Oedenrode. Kom op 12 
januari naar de informa-
tie dag en laat u vrijblijv-
end voorlichten. Miss-
chien is een klikgebit wel 
een fantastische oploss-
ing voor uzelf of voor 
iemand in uw omgeving. 
Bespreek het met ons. U 
bent van harte welkom 
op 12 januari.

 

TP
 Si

nt-
Oe

de
nro

de
O

ra
nj

e 
N

as
sa

ul
aa

n 
7a

54
91

 H
C

 S
in

t-O
ed

en
ro

de

0413-745018
Te bereiken:
Maandag t/m
Donderdag
9:00 - 12:00

S

     



Maandag 31 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe22 

Airborneveteraan als eregast 

Airborneveteraan Forrest Jay Nichols wilde dolgraag nog 

een keer naar Nederland om zijn vrienden te zien. In ja-

nuari kwam zijn droom uit. Hij mocht het nieuwe make-

laarskantoor in het oude Raadhuis aan de Markt openen. 

Het was de laatste keer dat hij zijn goede vriend Sjef de 

Leijer zag. Beide heren overleden dit jaar. 

Lepkes winnen optocht
Het was een prachtig jaar voor de jubilerende carnavalsclub ‘de Lep-kes’ uit Boskant. Ze vierde het vierenveertigjarig bestaan en ging er met de eerste prijs vandoor in de carnavalsoptocht. Hoewel de maag-delijk witte wagen de finish niet haalde, werd er wel gewonnen!  Wethouder Van den Berk biedt ontslag aan

Wethouder Henriette van den Berk bood op donder-dagmiddag 15 maart met onmiddellijke ingang haar ontslag aan. In een perscon-ferentie lichtte zij haar be-sluit toe. Daarin gaf ze aan dat ze zich altijd met veel passie en plezier heeft inge-zet voor de gemeente en dat de laatste periode haar niet in de koude kleren is gaan zitten. Van den Berk gaf aan tot het besluit te zijn geko-men omdat ze onvoorwaar-
delijk vertrouwen miste in het dossier Bestemmingsplan 
Buitengebied en andere dossiers. Oud-wethouder Cees 
van Rossum volgde haar op. 

delijk witte wagen de finish niet haalde, werd er wel gewonnen!  

Deze Rooienaren kregen eind april een Koninklijke onderscheiding: 

(V.l.n.r.) Gonny Habraken – van de Meugheuvel (58 jaar), Piet van Erp (54 jaar), Piet Verrijt (66 jaar), Jos Wijn (71 jaar), 

Theo Sonnemans (75 jaar)

MHC viert 50-jarig bestaan

Een weekend lang stond het sportpark van hockeyclub MHC 

uit Sint-Oedenrode bol van de activiteiten. De vereniging vier-

de haar vijftigjarig jubileum. Dat deed het met de leden van 

nu, maar ook met de leden van toen. Er vond een grote reünie 

plaats en er werd een scorebord onthuld.

Koninklijke onderscheiding

Eetpunt Boskant geeft 

goede voorbeeld

Dit jaar opende Boskant een eerste eetpunt. 

Een plek waar één keer per week senioren sa-

menkomen om gezamenlijk te eten. In navol-

ging van het initiatief in Boskant volgde Olland 

en binnenkort wordt gestart in Nijnsel.

delijk vertrouwen miste in het dossier Bestemmingsplan 
Buitengebied en andere dossiers. Oud-wethouder Cees 

Theo Sonnemans (75 jaar)Theo Sonnemans (75 jaar)

Rooi Fietst: een nieuw topevenement
Sint-Oedenrode is weer een geweldig evenement rijker. Voor 

de eerste keer vond in juli de Rooise Fietsvierdaagse plaats 

onder de naam: Rooi Fietst. Hoewel het weer tegenviel, was 

de opkomst naar tevredenheid. Ook dit jaar vindt het evene-

ment weer plaats.

Martinushuis 
houdt de 
gemoederen 
bezig
Er is geen gebouw dat de gemoe-
deren zo heeft beziggehouden dan 
het Martinushuis. De Rooise ge-
meente moet flink bezuinigen, dat 
werd dit jaar duidelijk. Maar het 
college wil het Martinushuis verko-
pen om zo het nodige te kunnen 
besparen. Dat is tegen het zere 
been van veel Rooienaren. Er werd 
zelfs een heuse werkgroep opge-
start om te vechten voor het be-
houd van het Martinushuis. Even 
leek er een beslissing te komen in 
week 49, maar de boel werd toch 
nog even uitgesteld….

Bart van der Steen 

nieuwe Prins van Papgat

Op 10 november jongstleden werd de nieuwe Prins 

Papgat onthuld in De Beurs. Bart van der Steen 

zwaait deze tijd de scepter over Papgat onder de 

naam Prins Bart Pap d’n Urste. Floris Kerremans is 

zijn adjudant.

20
12 JAAROVERZICHT 
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Peter en Joke 
de Koning 
stoppen met 
De Beurs
Met pijn in het hart besloten 
Peter en Joke de Koning be-
gin dit jaar om na veertig jaar 
te stoppen als eigenaars van 
de meest bekende horecage-
legenheid van Sint-Oeden-
rode: De Beurs. Het nieuws 
kwam hard aan in het dorp. 
Sander van de Ven en Edwin 
Gordijn namen het stokje 
over.

Nieuwe sporthal de Streepen
Uiterlijk december 2012 zou de nieuwe sporthal af en in gebruik 

moeten zijn. Die tijd hebben ze ruim ingehaald, want de offici-

ele opening vond namelijk plaats in de eerste week van oktober. 

Sportend Rooi kan weer genieten van een spiksplinternieuwe 

sporthal. Een paar weken eerder namen jonge sporters de hal al 

in gebruik.

Rooise kinderen op tv bij Z@ppsport

De kinderen uit groep 8 van de Odaschool stonden in april dit jaar in de spot-

lights. Zij waren uitverkoren om mee te doen aan Z@ppsport ‘The Battle’. Pre-

sentatoren Ron Boszhard en Vivienne van den Assem waren te gast in Rooi en 

namen een uitzending op.

Kiwanis realiseert ‘beleeftuin’ in Nijnsel

Achter de basisschool van Nijnsel herrees dit jaar een prachtige nieuwe speeltuin. De 

Rooise Kiwanis staken, samen met tientallen vrijwilligers, de handen uit de mouwen. 

Ze noemden het een ‘beleeftuin’. Deze werd midden mei geopend.  

CDA top in Rooi
De top van het CDA wist Sint-Oedenrode dit jaar goed te vinden. Eind mei bracht Haersma Buma een bezoek aan boomkwekerij Van den Berk en tijdens de laatste dag van Rooi Kermis was het de complete top die in Sint-Oedenrode terecht kwam.

Roel van der Zanden 
ondernemer van het jaar

Na enkele jaren was de verkiezing Ondernemer van het 
Jaar Sint-Oedenrode weer terug. De verkiezing werd ge-
organiseerd door de Lions. Maar liefst acht kandidaten 
waren in de race. Uiteindelijk troefde Roel van der Zanden 
(VDZ), Willbert Fassbender (EMVO techniek) en Dolinda 
Opheij (Switch) af in de finale. Na lintje ook 

een eigen 
driehoek
Twee weken geleden op za-
terdag werd in Boskant 'De 
SonnemansDriehoek' onthuld. 
De driehoek is een eerbetoon 
aan de uit Boskant afkomstige 
boomkunstenaar. Het monu-
ment is een initiatief van het 
Roois Cultureel Erfgoed en is 
aangelegd in samenwerking 
met Boskantse bedrijven en 
door vrijwilligers uit die plaats.

Wiel Sporken 

stopt als 
fractievoorzitter

Wederom een roerig jaar voor het 

CDA. Vorig jaar stapten Verkuijlen 

en Kensdell uit de fractie. Dit jaar 

gooide wethouder Van den Berk de 

handdoek en vorige week maakte 

fractievoorzitter Wiel Sporken be-

kend dat ook hij het voor gezien 

houdt. 
Komt de partij er nog bovenop? 20

13

JAAROVERZICHT 
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Vroeger stikte het van de wilde konijnen, zóveel dat de mensen ze liever 
kwijt dan rijk waren. Ze vraten de moes- en de siertuin op. Ik heb wel eens 
gehoord dat de stand van de konijnen ergens rond de veertiger en vijfti-
ger jaren het hoogst moet zijn geweest. De aanplant van nieuwe bossen 
in het kader van de werkverschaffing ten tijde van de crisisjaren in de vo-
rige eeuw was voor de kleine knagers als “gefundenes Fressen”. Konijnen 
houden van dekking en ruige begroeiing, ze leven graag op onontgonnen 
industrieterreinen en in en rond de bebouwde kom, vermits daar maar 
zat te knabbelen valt. In de, inmiddels tachtig jaar oude, crisisbossen is 
het ondertussen zó kaal, dat er helemaal geen staartje meer zit, niet eens 
meer een solitaire haas. Misschien in de randen, waar ze vanwege het 
zonlicht iets meer onderbegroeing vinden, en waar ze op de aangrenzen-
de bouw- en weilanden nog wat aanvullend voedsel kunnen vinden. Be-
gin jaren vijftig isoleerde een of andere Franse wetenschapper een, voor 
Europese konijnen, dodelijk virus, het zgn. myxomatosevirus, en dat was 
het einde van de bloeiende konijnenstand en het begin van een ellendig 
tijdperk voor de diertjes. Eenmaal besmet, krijgen ze allerlei tumoren en 
ontstekingen en zitten ze op het laatst blind en sterk vermagerd de pijp 
uit te gaan. Nou, daar mag ie dan na vijftig jaar nog steeds trots op zijn, 
die Fransman! Komt daar dan nog eens een andere ziekte bovenop, het 
minder bekende maar even besmettelijke VHS (Viraal Haemorrhagisch 
Syndroom), waardoor de pluimstaartjes in no-time het loodje leggen. Je 
vindt ze dood, ogenschijnlijk gezond, met de verse grassprietjes nog in 
hun bek. Nou, en ondanks al deze bedreigingen en ondanks het feit dat 
er in principe het hele jaar op hem gejaagd mag worden, houdt de familie 
van Peter Rabbit heldhaftig stand. Het ene jaar wat meer, het andere wat 
minder, maar de algehele tendens is toch een licht herstel, wat duidt op 
een toenemende immuniteit tegen genoemde ziektes, feitelijk een na-
tuurlijk proces.
Voornaamste verschillen tussen een konijn en een haas zijn het gewicht 
(een konijn weegt maar éénderde), de kleur van de vacht, de lengte 
van de oren (bij een haas véél langer) en de ogen (die van een haas zijn 
amberkleurig met een duidelijke pupil, die van een konijn egaal donker-
bruin). Verder leeft een haas altijd boven de grond, graaft geen holen net 
als ’t konijn, maar hooguit een klein kuiltje (“leger” of “pot”) waarin hij 
doodstil ligt te turen.
Over jagen gesproken, mijn grootvader en consorten schoten vroeger, 
vóór de gevreesde ziekte, soms drieduizend konijnen per jaar, iedereen in 
het dorp lustte wel een boutje. Neem daarbij aan dat er op grote schaal 
werd gestroopt en “gestrikt”, en je kunt je voorstellen hoeveel er vroeger 
zaten. Toen mijn broer en ik op een leeftijd kwamen dat we met vader 
en de oude brouwer J. mee mochten in het Vresselse Bos, was de konij-
nenstand nog redelijk. Dikwijls van de partij was de oude drijver Jan M., 
die de jachthond van de biermagnaat bij hem thuis verzorgde. Als er dan 
gejaagd werd moest de “zéér getalenteerde en goed afgerichte Duitse 
staande viervoeter” ten tonele worden gevoerd. Niets was echter minder 
waar, want het absoluut dove en asociaal jagende mormel “Cora” zat 
altijd drie bosblokken verder en luisterde naar niemand, zeker niet naar 
Jan M. Eénmaal waren wij wederom op jacht en het was “Cora, hierrr…., 
Cora kommm…..,  Cora gdvrrrdrr..” vóór en na. Wij namen een troostrijk 
slokje tot ons om tot rust komen. Jan M. zat zoals gewoonlijk met zijn 
knieën op zijn drijversstok in het zand en uiteindelijk kwam die klotejoekel 
zich, met zijn tong uit de bek, bij het gezelschap voegen. Jachtopzichter 
Bart keek mij samenzweerderig aan en richtte zicht tot de gekwelde drij-
ver: “Jan, toch hèdde gij unnen skônen hond. Hoe heet ie eigenlijk…..?” 
Zachtjes mompelde de oude man: “Cora…..”, nét te laat beseffend dat 
ie erin getuind was.

Konijntje van ons moeder.
Een mooi jong konijntje,( niet zo’n ouwe piesrammelaar!), in delen
1 flinke ui in ringen, 1 teen knoflook, 5 takjes tijm, 1 laurierblaadje
2 glazen droge witte wijn, 1 borrel franse cognac (geen VSOP), 1 eetlepel 
wittewijnazijn
Milde mosterd, 1/8 room, 1 theelepel honing, evt. wat kalfsfond.
Smeer het konijn in met de mosterd, bestrooi met peper en zout. Braad 
het aan in wat olie en boter, haal uit de pan en voeg de uiringen, de ge-
plette knoflook, tijm en laurier toe. Laat licht kleuren en blus af met de 
azijn, laat iets verdampen en voeg de witte wijn toe. Leg het konijn erbij 
en voeg zoveel warm water toe dat het bijna onderstaat. Laat zachtjes 
sudderen tot het vlees bijna van het bot valt. Haal het konijn uit de pan 
en houd warm. Zeef het suddervocht, voeg room, honing, cognac en evt. 
fond toe en laat inkoken tot sausdikte. Proef af op peper en zout. Doe het 
konijn in een warme schaal en schenk er de saus over. Kleine spruitjes en 
smeuiig aardappeltje erbij.

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

Knijnt (meervoud én enkelvoud)

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Elvis 78th Birthday Party
Op 8 januari 2013 zou Elvis Pre-
sley 78 jaar zijn geworden. In 
Amerika is het nog steeds tradi-
tie om ieder jaar zijn verjaardag 
uitbundig te vieren. Nu ook in 
Nederland, een oergezellige Elvis 
nieuwjaars-/78-jarige birthday-
borrel in St. Oedenrode, geor-
ganiseerd door de officiële Elvis 
Presley fanclub It’s Elvis Time, die 
werd opgericht in januari 1962. 

Alle Elvis fans zijn van harte wel-
kom, een middag ongedwongen 
samen zijn, met uiteraard de mu-
ziek waar we allemaal van houden. 
Een ontmoeting met gelijkgestem-
den, is dat niet waar het clubge-
voel om draait? Een fantastische 

manier om het nieuwe jaar te be-
ginnen!  Ieder beslist zelf over de 
aankoop van zijn/haar consump-
ties. Een heerlijk stukje (gratis) 
taart (op=op)om het af te maken 
en natuurlijk een gezellige aankle-
ding een fantastische Elvis shop. 

Uiteraard kunt u op deze dag lid 
worden van de fanclub en u ont-
vangt in ruil daarvoor iedere 3 
maanden een schitterend maga-
zine en bij directe betaling van het 
lidmaatschap een gratis CD ter 
plaatse. Voor meer informatie over 
de club surft u naar www.itselvis-
time.com.

In deze tijd van crisis willen we de 

birthday party toegankelijk maken 
voor iedereen. De eigenaar van 
Cafe van Ouds, Bernie Brouwer, 
stelt zijn café voor deze gelegen-
heid beschikbaar. De entree is dan 
ook volledig GRATIS.
Of het allemaal al niet genoeg is...
we mogen ook nog eens genieten 
van een LIVE optreden van nie-
mand minder dan Mark Elbers! 
Mark stond met diverse grote ar-
tiesten op het podium, waaron-
der Glen D. Hardin, (pianist van 
Elvis) The former Stamps Quartet, 
The Elvis Imperials etc etc. U bent 
van harte welkom op zondag 6 
Jan.2013!
Locatie Café van Ouds, Heuvel 8 , 
Sint-Oedenrode.

advertorial

Kerstvierders bedanken d’n einder
Wil en Dinie Passier en Jan en 
Wilhelmien van Thienen vieren 
eerste kerstdag eigenlijk nooit 
alleen. Tenminste, de afgelo-
pen twaalf jaar niet. Ze nodigen 
sindsdien mensen met een be-
perking uit om samen met hen 
Kerst te vieren. Eerst bij één van 
de gezinnen thuis, maar sinds 
vijf jaar bij kringloopcentrum d’n 
einder. Gewoon, omdat het aan-
tal kerstvierders steeds groter 
werd. Ook de afgelopen eerste 
kerstdag waren er weer zo’n 25 
man op de been om gezellig sa-
men het feest te vieren.

“We zijn ooit op het idee geko-
men om dit te doen, omdat we 
speciaal die mensen een onver-
getelijke Kerst wilden bezorgen”, 
legt Wil uit. “Voor sommigen is 
het niet vanzelfsprekend dat ze 
met familie Kerst vieren. Voor de 
meeste gelukkig wel, maar die 
vinden het ook heel erg leuk om 
ook nog wat anders te doen tij-
dens de feestdagen. Daarom ko-
men ze bij elkaar bij d’n einder. 
Van 11.00 uur tot 19.00 uur heb-
ben we dan een programma. We 
doen samen spelletjes en gaan 
lekker eten en drinken. De koffie 
en thee krijgen we zelfs gratis van 
d’n einder. Dat is natuurlijk super! 
’s Avonds laten we de catering 
komen en sluiten we de dag af 
met een diner. Zo zijn we gezellig 
de hele dag bij elkaar.”

Inmiddels is er een vaste kern die 
ieder jaar weer op komt dagen, 
maar zo nu en dan sluiten er ook 
nieuwe mensen aan. Allemaal 
zijn ze het met het elkaar eens. 
Ze zijn d’n einder enorm dank-
baar dat ze eerste kerstdag bij 
hen mogen vieren!

Lees 
DeMooiRooiKrant 

en laat je 
verrassenverrassen
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 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
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VANAF NU 
STAAN ONZE 
MAGAZIJN-
VOORRADEN 

IN DE WINKEL!

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
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 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
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ALLES 
MOET
WEG!

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

     alles tegen bodemprijzen
OP = OP!

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

     alles tegen bodemprijzen
ZONDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 
TOT 17.00 UUR

Sint-Oedenrode, een wandeling in beeld

Lisette van Helden wandelt wat 
af. Ze heeft vooral Sint-Oeden-
rode al honderden malen door-
kruist. Met haar fototoestel om 
haar nek trekt ze er dan op uit en 
maakt ze prachtige foto’s. Niet al-
leen van het historische centrum, 
maar ook van het prachtige ken-
merkende buitengebied. In haar 
nieuwe boek, Sint-Oedenrode, 
een wandeling in beeld, neemt ze 
u mee op pad.

Toen Lisette hoorde dat er in Sint-
Oedenrode geen boekje over 
Rooi te verkrijgen was, gingen de 
creatieve radartjes bij haar draai-
en en kwam ze op het idee van 
het fotoboekje. Gelukkig heeft 
de fotograaf genoeg connecties 

om het idee tot een goed einde 
te brengen. Lisette werkte mee 
aan het bekende boek Roemrijk 
Rooi en kwam daar in contact 
met Sandra van de Laar, ook een 
inwoonster van Sint-Oedenrode. 
Sandra is bij het Brabants Dagblad 
verantwoordelijk voor beeld en 
vorm. Binnenkort komt de krant 
met een nieuwe look, uit de hoge 
hoed van Sandra dus. Geheel vrij-
blijvend wilde ze de opmaak van 
‘Sint-Oedenrode, een wandeling 
in beeld’ verzorgen. Daar is Lisette 
haar erg dankbaar voor.   
Lisette: “Het is een prachtig boek-
je voor mensen uit Sint-Oedenro-
de, maar het is ook bedoeld voor 
toeristen. Daarom zijn de teksten 
die er in staan ook naar het Engels 

vertaald. We hebben voor kwali-
teit gekozen en zijn erg trots op 
het eindresultaat.”

‘Sint-Oedenrode, een wande-
ling in beeld’ is te verkrijgen bij 
’t Paperas, VVV en Van de Kamp 
schoenen en sport
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Mooi op  leeftijd
KBO Nieuwjaarsbal 2013
Op zaterdag  5 januari 2013 is  er  
zoals elke  eerste zaterdag van de 
maand weer dansen in de Ont-
moeting van Odendael.  De zaal 
is vanaf 19.00u open en u wordt 
uitgenodigd om het nieuwe jaar 
gezellig en sportief te beginnen 
met een dansje.

Omdat we op deze avond het 
nieuwe jaar inluiden is er ‘live mu-
ziek’, verzorgd door orkest “Het 

Heuveltrio” uit Diessen, die met 
hun muziek  en zang  garant staan 
voor een swingende avond met 
lekkere dansmuziek. Zang, dans, 
’n drankje en gezelligheid, beter 
kunt U het jaar niet beginnen.
Indien u niet danst kunt U ook ge-
zellig komen luisteren. U bent  van 
harte welkom. De entree is zoals 
altijd € 1,- en de avond is voor ie-
dereen toegankelijk. Graag tot za-
terdag 5 januari.

Pantein Thuiszorgwinkel: 
lenen van krukken en rollator gratis
Per 1 januari 2013 gaan de een-
voudige loophulpmiddelen zoals 
krukken en een rollator uit de ba-
sisverzekering. Bij Pantein Thuis-
zorgwinkel blijft het mogelijk dat 
klanten voor een korte periode 
toch gratis krukken of een rollator 
blijven lenen. 

Gratis
Pantein Thuiszorgwinkel blijft de 
uitleen van eenvoudige loophulp-
middelen de eerste zes weken gra-
tis aanbieden. “De meeste mensen 
hebben hulpmiddelen maar een 
paar weken nodig. Bij een langer 
gebruik dan 6 weken brengen 
we een kleine vergoeding in re-
kening”, aldus Björn van Nuland, 
manager Pantein Thuiszorgwinkel.

Regels andere hulpmiddelen en 
verpleegartikelen 
Ook de kortdurende uitleen van 
andere hulpmiddelen en verpleeg-
artikelen zoals een rolstoel, toi-
letverhoger of een hoog/laagbed 
blijft in 2013 gratis voor de meeste 
mensen. Deze hulpmiddelen wor-
den vanaf 2013 echter niet meer 
vanuit de AWBZ vergoed maar ko-
men uit de eigen zorgverzekering. 
Pantein Thuiszorgwinkel heeft 
hierover met bijna alle verzeke-
raars afspraken gemaakt. Klanten 
kunnen deze hulpmiddelen en ver-
pleegartikelen gratis blijven lenen 
voor kortdurend gebruik (tot 26 
weken). De exacte voorwaarden 
verschillen per zorgverzekeraar. De 
medewerkers van Pantein Thuis-
zorgwinkel kunnen de klanten 
hierover informeren. 

KBO ‘Slow Samba 50+’ cursus begint weer in januari

De deelnemers aan de huidige 
cursus Slow Samba zijn er het 
gehele jaar 2012 erg enthousiast 
over en gaan door. Zij en ook de 
nieuwe deelnemers kunnen zich 
begin 2013 weer opgeven voor 
deze combinatie van dansen en 
fitnessbewegingen. Sluit je dus 
aan. De muziek die wordt gebruikt 
is energiek en zo voelt elke les als 
een feestje! Het zal je zeker goed 
bevallen. De les start met een 
warming-up, waarin de basisbe-
wegingen worden behandeld.

Tijdens de les wordt gewerkt aan 
de conditie en het verbranden van 
calorieën. Ook worden je spieren 
versterkt en werk je aan je be-
weeglijkheid. Slow Samba is eigen-
lijk een afgeleide vorm van Zumba. 
Dit betekent letterlijk snel bewe-
gen en lol hebben. Zumba is geïn-
spireerd op de Latijns-Amerikaanse 
dans.  Zumba is een gemakkelijk te 
leren vorm van beweging en dans. 
Het kent geen moeilijke pasjes en 
is dus heel geschikt voor iedereen 
die van swingende muziek houdt. 
Iedereen kan in dezelfde les op zijn 

eigen niveau meedoen.
Voor deelname aan de les is geen 
basiskennis van dansen of fitness 
noodzakelijk en alle leeftijdsgroe-
pen kunnen deelnemen. Je druk 
maken over het al dan niet kun-
nen volgen van de bewegingen 
is niet nodig. In de Zumba kun je 
geen fouten maken en de bewe-
gingen zullen regelmatig worden 
herhaald. Wij vinden het veel be-
langrijker dat je luistert naar je li-
chaam en de beweging aan jezelf 
kunt aanpassen.
Nieuwe Inschrijvingen met Naam, 
Telnr., emailadres in brievenbus nr. 
9  van de KBO, achter de recep-
tie van OdendaeL of via email bij 
Marianne van der Wijst:  a.wijst@
kpnmail.nl

Iedereen die zich aanmeldt ont-
vangt tijdig een bevestiging per 
mail of per telefoon. De cursus 
wordt georganiseerd door de 4 
KBO’s in Sint-Oedenrode en de 
kerkdorpen voor zowel KBO-leden 
als niet-KBO-leden. De KBO wil 
graag  ook de jongere ouderen bij 
hun activiteiten betrekken en dit is 
er eentje van. Wellicht is het ook 
een leuk opstapje om lid te wor-
den van onze KBO en U  blijft dan 
via ons Kontaktblad op de hoogte 
van de vele activiteiten die de KBO 
organiseert.

kop: KBO sluit 2012 waardig af

De KBO heeft 2012 op een mooie 
manier afgesloten. Afgelopen vrij-
dagavond zat de Ontmoeting van 
Odendael weer eens bomvol voor 
een avond vol entertainment. 

De twee artiesten die het publiek 
vermaakten waren Carola van de 
Meer en Hans Eijkemans. Carola 
is van oorsprong een Ollandse. Zij 
zorgde voor een leuke kerstact en 
dat was dan ook duidelijk te zien 
aan haar bijpassende kledij. Be-
halve liedjes bracht ze ook verschil-

lende leuke sketches.

Tussen haar optredens 
door klom Hans Eijke-
mans op het podium. Hij 
is een bekende tonpraoter 
uit Rosmalen. Eijkemans 
won al eens het Brabants 
Kampioenschap en deed 
vrijdagavond twee acts. 
Eentje van Hannus de 
Honderjarige en eentje van 
Hannus de oude vrijgezel. 
Met zijn gezellige humor 

kreeg hij de lachers aardig op zijn 
hand. 

Binnenkort gaat Hannus iets bij-
zonders doen. Zij kleindochter 
Jenske heeft een ongeneeslijke 
stofwisselingsziekte. Om geld in te 
zamelen voor het goede doel Ener-
gy4All houdt de kletser binnenkort 
een unieke kletsmiddag in Rosma-
len. Op 24 februari vanaf 14 uur 
laat hij in partycentrum De Kente-
ring in Rosmalen zes van zijn beste 
buuts zien en horen. De opbrengst 
van de middag gaat naar het goe-
de doel. Wilt u daar bij zijn? Meld u 
dan aan via helpjenske@gmail.com  

D’n Hannus

BIJ AANKOOP VAN 2 JOICO 
PRODUCTEN NAAR KEUZE
(zolang de voorraad strekt)

Gekleurd de zomer in…
     gehele maand mei  bij een kleurbehandeling

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

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

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Rooise Van den Boom � uit in de tweede klasse

“Ik houd wel van een beetje beleving”
Hij kan niet tegen zijn verlies, geeft hij zelf toe 
op Facebook. Op zijn tweede schopte Stefan 
van den Boom (1985) al een voetbal tegen de 
garagedeur van zijn ouders. Op zijn twaalfde 
werd die deur vervangen. ‘Bumke’ bleef er 
ballen tegenaan trappen. Sinds vijf jaar is Van 
den Boom actief als voetbalscheidsrechter.

Tekst: Martijn Klerks 

Het is 3 april 2011. Grijs, miezerig, graadje of 
twaalf. Nog lang geen lente. Stefan van den 
Boom heeft net gevoetbald. Thuis gaat de te-
lefoon: of hij meteen naar Ollandia wil komen 
en daar een zespuntenwedstrijd uit de onder-
ste regionen van de vijfde klasse wil fluiten. De 
arbiter van dienst is na een kwartier spelen ge-
blesseerd geraakt. “Ik heb mijn spullen gepakt 
en ik ben naar Olland gegaan. Die scheidsrech-
ter had het eerste kwartier echt helemaal ver-
knald: een penalty, een vrije trap in het straf-
schopgebied omdat de keeper treuzelde – dat 
werk.”

Stefan van den Boom, sinds 2007 scheidsrech-
ter bij jeugdwedstrijden, fluit voor het eerst een 
wedstrijd op zondag, en krijgt na afloop (5-2 
voor Ollandia) van alle kanten complimenten. 
“Ik stond er zelf versteld van dat ik zo goed 
was”, zegt Van den Boom over die vuurdoop. 
Nog een goede ervaring: de derby tussen Mill 
en Langenboom, begin december 2011 (uit-
slag 2-2). “Heerlijk weertje, bijna duizend man 
publiek, vier doelpunten: alles wat zo’n derby 
nodig heeft.”
En wat te denken van Boskant – Schadewijk, 
die wedstrijd tussen twee kampioenskandida-
ten op dat prachtig door bomen omrande veld 
op de Scheken? Ja, Stefan van den Boom is 
een liefhebber van het spelletje, meer dan een 

scheidsrechter die lang nadenkt over overwicht 
en autoriteit op het veld. Protesten? “Ik luister 
er niet eens naar.”
In de zaal is de speler Van den Boom wel an-
ders tegen de scheidsrechter gaan praten: 
“Het is dom om meteen na een fluitsignaal 
naar de scheids te rennen om te roepen dat hij 
fout zit. In de rust of tijdens een blessurebe-
handeling kun je veel makkelijker met die man 
in discussie.”

Lieverdje
Eén keer pakte Stefan van den Boom zelf een 
gele kaart. Hij was jeugdspeler bij Nijnsel. “En 
dat had rood moeten zijn.” Bij de senioren 
kwam de overstap naar Rhode, een vrienden-
elftal. Ook daar: bloedfanatiek. Stefan, gebles-
seerd, is grensrechter bij de kampioenswed-
strijd bij Avesteyn. De scheidsrechter heeft zijn 
dag niet en Rhode loopt de titel mis. “Ik heb 
toen mijn vlag tegen een reclamebord gegooid. 
Kapot, moest ik vijftien euro betalen.”
Nu kan Van den Boom er wel om lachen. Het 
valt op hoe nuchter hij is, en hoezeer hij al dat 
gevoetbal relativeert. “Spelers moeten zich niet 
zo druk maken”, benadrukt de jonge arbiter. 
Hij wijst op de jeugdteams van MVV, NEC – 
daar mag hij soms ook fluiten. “Die jongens 
leren dat ze alleen maar hoeven te voetballen, 
en dat ze zich niet met de scheidsrechter mo-
gen bemoeien.” Maar verder hoort een beetje 
passie er natuurlijk ook gewoon bij. “Ik ben 
zelf speler geweest, dus ik voel heel goed wat 
een speler voelt vlak na een overtreding of als 
ik fluit voor buitenspel.
Spelers, coaches én de KNVB roemen Van den 
Boom om zijn inlevingsvermogen, al gaat de 
oud-speler daar soms wat ver in: “Als scheids-
rechter moet je in de eerste tien minuten la-
ten zien dat er niet met je te sollen valt. Bij mij 
duurt het soms dertig, veertig minuten voor ik 
stop met praten en mijn eerste kaart trek.”

Laatbloeier
De man heeft niettemin talent, tot zijn eigen 
verbazing. Zijn conditie is prima in orde: Van 
den Boom loopt hard, tennist, voetbalt nog in 

de zaal, en is verzot op alles wat met sport te 
maken heeft. In de hal van zijn nieuwbouwhuis 
hangen Kobe Bryant, Lance Armstrong, Roger 
Federer en Valentino Rossi. Waarom zou zo’n 
fanatiek beoefenaar ineens gaan fluiten? Het 
antwoord: toeval. “Ik wilde graag beter vlag-
gen, dus in 2007 heb ik een spelregelcursus 
gevolgd.”
Niet veel later is er onenigheid met de trainer 
van de B-jeugd van Rhode, die zijn grens-
rechter vraagt “om wat scherper te vlaggen. 
Wat meer in Roois voordeel, vooral.” Van den 
Boom stopt met vlaggen en gaat op zaterdag 
jeugdwedstrijden fluiten. Vanaf het moment 
dat zijn vriendenteam wordt opgesplitst, is 
Van den Boom ook scheidsrechter op zondag. 
Hij let ook nu nog op zijn assistenten: “Som-
mige clubs ken je al, maar we bellen elkaar als 
scheidsrechters ook op. Een aantal grensrech-
ters kun je helaas niet blind vertrouwen, en dat 
doe ik dan ook niet.”

Zinloos geweld
De flitsende carrière van Van den Boom is op-
merkelijk voor zo’n rustige jongen. Op het ge-
bied van scheidsrechterszaken is de 27-jarige 
installatietechnicus ineens behoorlijk vastbera-
den. In het ‘respect-weekend’ dat volgde op de 
tragische dood van een grensrechter in Almere 
schreef Stefan van den Boom een betoog van 
ruim tweehonderd woorden op de website van 
Rhode.

Zeker, het is iets van de steden. “Daar zitten 
toch spelers met een andere cultuur. Die zijn 
minder nuchter.” Maar ook in kleine dorpen 
ziet Van den Boom ‘opgefokte voetballers’. 
Zijn oplossing? “Elke speler die eraf wordt ge-
stuurd, iedereen die tegen de scheidsrechter 
praat, moet een keer een jeugdwedstrijd flui-
ten. Dan merk je pas hoe moeilijk het is om 
alles goed te zien.”

voetbal

“ALS SCHEIDSRECHTER MOET 
JE IN DE EERSTE TIEN MINUTEN 
LATEN ZIEN DAT ER NIET MET JE 

TE SOLLEN VALT”

Politie Keurmerk Adviseur en nog veel meer

Dick Raaijmakers is een echte klusser, een complete 
klusser. Hij heeft een eigen bedrijf: Klusbedrijf Raaij-
makers. Voor al het aftimmerwerk kunt u Dick inhuren. 
Voor het plaatsen van kozijnen, ramen, deuren, vlon-
ders en veranda’s en het leggen van vloeren hoeft u 
deze Rooise klusser maar te bellen en hij zorgt dat u uit-
eindelijk een tevreden klant bent. Tegenwoordig kunt 
u hem ook om raad vragen op het gebied van beveili-
ging, want Dick is voortaan Politie Keurmerk Adviseur.

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op, 
maar ook psychische schade. Het feit dat een onbe-
kende in uw woning is geweest en uw spullen heeft 
doorzocht, geeft een onveilig gevoel. In een woning 
met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de 
kans op een inbraak 90% kleiner dan voor woningen 
zonder PKVW. Dat is voor veel bewoners een gerust-
stellende gedachte. Klusbedrijf Raaijmakers geeft u 
graag een advies op maat!  Het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen maakt veilig wonen mogelijk.

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. 
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het 
niet. Woninginbraak en overlast komen nog steeds 
veel voor. Het feit dat een onbekende in uw woning 
is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft een 
onveilig gevoel.

Wacht niet tot het te laat is en er bij u ingebroken 
wordt, maar ga zelf aan de slag om veilig te wonen. 
De PKVW-erkende bedrijven die door het hele land 
gevestigd zijn, helpen u hier graag bij. Daar hoort dus 
tegenwoordig ook Klusbedrijf Raaijmakers bij. Zij kun-
nen u meer informatie geven over de wijze waarop u 
alle 'inbraakgevoelige' plekken van uw woning kunt 
beveiligen. Zo heeft u tot 90% minder kans op inbraak 
en komt uw huis in aanmerking voor het certificaat 
Veilige Woning. Dat is voor veel bewoners een gerust-
stellende gedachte.

Wij Komen u grAAg een vrijblijvend Advies geven!

Klusbedrijf raaijmakers is 
erkend Preventie Adviseur 

Politiekeurmerk PKvW

Mauritsstraat 58, 5491 JJ Sint-Oedenrode

T. 0413-475590

M. 06-53674993

E. info@klusbedrijfraaijmakers.nl

W. www.klusbedrijfraaijmakers.nl
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Jan van Bergen wint Eindejaar troffee
Dinsdagavond heeft het 1e zestal 
25m1p thuis de 2e in de 25 me-
ter 1 pijl competitie van de NHB 
geschoten. De scores waren: Piet 
van den Berg 233, Martie Verhoe-
ven 216, John van Mulukom 186, 
Albert van Ofwegen 163, Jos van 
den Berg 148 en Agnes Vissers 
133. 

Dinsdagmiddag is bij de vetera-
nen afdeling van Ontspanning 
een reguliere wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaars waren Antoon Ver-
voort en Jan van Bergen met 228 
punten. Verdere uitslag: Leo van 
Breugel 209 en Jan van Erp 209, 
Jan Gordijn 199, Ron Spijker 190, 
Albert van Ofwegen 185, Wim 
Boonstoppel 176, Ad Hastenberg 
159, Piet van Kemenade 151, An-
toon Hermes 108 en Jan Lathou-
wers 98.

Vrijdagavond is op de clubavond 
de Eindejaar wisseltrofee gescho-
ten welk is geschonken door oud-
wedstrijdleiders in 1984. Dit is 
een 25m1p wedstrijd. Winnaar is 
degene die de meeste eenheden 
schiet. Dit soort wedstrijden wor-
den georganiseerd om ook de min-
dere schutters een kans te geven 
om te winnen en het is leuk om te 

doen. De winnaar van de avond 
was Jan van Bergen 12*9 (226). 
De rest van de uitslag was: Bep-
pie van Bergen 11*9 (211), Wil-
liam Huyberts 8*9 (200) en Mart 
Verhoeven 8*9 (201), Ron Spijker 
7*6 (165), Frans van de Braak 6*8 
(185), Michael Moonen 5*3 (89, 
houtschutter), Wim Boonstoppel 
4*10 (185), Antoon Hermes 3*8 
(91, 1e wedstrijd).
De jeugdschutters hebben vrij-
dagavond de 2e 25m1p wedstrijd 
geschoten, uit in Boxtel bij L’Union 
Boxtel. De scores waren: Floris 
Mesu 196, Dione Mesu 190, Piet 
van den Berg 228, Dani Hobbe-
len 134 (PR), Martijn de Kok 185, 
Daan Martens 202 (PR), Teun 
Martens 176, Lotte Steijaert 180 
en Remco Boleij 115.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op Nieuwjaarsdag 
wordt er bij de Rozelaer niet ge-
schoten. Op vrijdagavond is de 
clubavond. Deze keer is de olie-
bollen wedstrijd, dat wordt smul-
len. Vrijdagavond 4 januari is de 
Nieuwjaar receptie vanaf 20 uur 
met gelegenheid tot vrij schieten. 
Het is vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is.

handboogschieten

VloerkledenVloerkVloerkleden

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

Eerste competitiewedstrijden 
3e divisie onder- en bovenbouw

turnen

Zaterdag 22 december reisden het 
3e divisie onder- én bovenbouw-
team van Dioscuri voor hun aller-
eerste competitiewedstrijd van dit 
seizoen af naar Helmond, waar ze 
turnvereniging HT’35 troffen.

Het onderbouwteam, bestaande 
uit Sterre van den Brand, Eline Ma-
thôt en Julia van Hoof, begon de 
wedstrijd op de balk. Hierop be-
haalde Sterre een mooie score van 
12,15 pt. Hierna volgde de sprong, 
waar Julia een prima overslag over 
de pegases liet zien, goed voor 
12,1 pt. Eline scoorde vervolgens 
op het onderdeel brug de hoogste 
score namens Dioscuri, namelijk 
11,45 pt. Helaas bleek ook op het 
laatste toestel, vloer, de tegen-
stander te sterk. Het totaal van de 
dames (133,525 pt) was dan ook 

lager dan dat van HT’35 (157,600 
pt), zodat de thuisploeg met de 
overwinning aan de haal ging.

Namens het 3e divisie bovenbouw-
team kwamen voor Dioscuri Ilse 
van der Heijden, Linde van Gruns-
ven, Zoë Strik, Anneke Verwaard, 
Jade van Vechel en Maranda Hae-
nen in actie. De dames begonnen 
de wedstrijd wat zenuwachtig op 
het onderdeel sprong. Maranda 
wist hier de hoogste score voor 
het teamtotaal te behalen, name-
lijk 11,05 pt. Ondanks prachtige 
sprongen van enkele tegenstan-
ders lieten de meiden zich niet uit 
het veld slaan en op brug presteer-
den ze zelfs beter dan de thuis-
ploeg. Ilse én Jade lieten op dit 
toestel beiden de hoogste score 
(11,85 pt) noteren. Op de 10 cm 

smalle balk liet Anneke een hele 
mooie, maar vooral ook erg lange 
spagaathandstand zien, en wist 
Zoë mede dankzij haar radslag met 
een score van 10,75 pt prima bij te 
dragen aan het teamtotaal op dit 
onderdeel. Op vloer behaalde Lin-
de met 11,5 pt de hoogste score 
voor het team. Dioscuri kwam uit-
eindelijk tot een totaal van 177,4 
punten. HT’35 wist echter, met 
bijna 10 punten verschil, de wed-
strijd in hun voordeel te beslissen. 
Ondanks de sterke tegenstanders 
wist Ilse toch knap 2e te eindigen 
in het individuele klassement!        

Al met al kunnen de meiden terug-
kijken op een sportieve, maar ook 
gezellige middag. Ze kijken alweer 
uit naar de volgende wedstrijd.

Een grote boterham, spek ertussen en rammen

Aan de wand in zijn woonkamer 
hangt een foto waar de nostalgie 
vanaf druipt. Cas Vulders staat par-
mantig en strak in het pak tussen 
twee wielrenners in. Het verraadt 
zijn ‘vorige leven’. Cas was na-
melijk jarenlang actief in de wie-
lersport. In de tijd dat helmen nog 
gewoon rond waren, de Ronde van 
Rooi werd bezocht door duizenden 
toeschouwers en je een paar tien-
tjes kreeg als je een kermiskoers 
won. Eerst als verzorger, later als 
ploegleider en veertig jaar als orga-
nisator van de Ronde van Rooi. Hij 
heeft de sport als geen ander zien 
veranderen en dat doet hem pijn.

“Toen ik het hoorde van Armstrong 
sprongen de tranen in mijn ogen”, 
geeft de Rooienaar toe. “Hij is een 
geldwolf die de sport een flinke 
klap heeft toegebracht. Het gaat 
economisch al niet goed nu en dan 
komt dit er nog eens bij. Dit is de 
doodsteek, veel sponsoren stoppen 
er mee. Het rare is dat het niet zo-
zeer de doping is die de sport kapot 
heeft gemaakt. Het draait allemaal 
om geld en dat is verkeerd. Renners 
verdienen miljoenen, dat is toch 
niet normaal!?” Cas was vroeger 
de man van de centen. 18 Jaar lang 
was hij ploegleider. De eerste vier 
jaar van Fab-ar Keukens en daarna 
van Tegelhandel Jan van Erp toen 

die het stokje overnam. De ploeg 
met de befaamde paarse tricots. 
Terwijl Cas zich bezighield met de 
financiën, ontfermde Jan Giesbers 
zich over de renners.

Het waren de mooiste dagen van 
Cas’ leven. Cas: “We zijn ooit eens 
begonnen met 4 á 5 renners. Op 
onze top hadden we er 17 of 18. 
Het waren allemaal amateurren-
ners. Grote namen als Lubberding, 
Raas en Oosterbos fietsten bij ons. 
Later kwam ook Gerry van Gerwen 
bij ons. Hij was professional en had 
even geen ploeg. Naar eigen zeg-
gen beleefde hij bij ons zijn beste 
jaar. Daarna ging hij naar DAS. We 

stonden bekend om onze goede 
opleiding. Anders hadden we niks. 
Ieder weekend gingen we op pad. 
Daarnaast werkte ik bij de Mars. 
Dat was soms moeilijk te combi-
neren.” De renners en hun gevolg 
trokken door heel Nederland, maar 
er werden ook veel wedstrijden ge-
reden in het buitenland Frankrijk, 
België of Italië. Ze raasden werkelijk 

overal met hun dunne bandjes over 
het asfalt. En Cas zorgde ervoor 
dat alles werd betaald. “Soms kwa-
men we geld te kort en dan gingen 
we gewoon niet. Als de tegelhan-
del goed had verkocht konden we 
meer. Als de tijden wat minder wa-
ren, konden we minder. Zo simpel 
was het.”

Cas komt uit een wielernest. Zijn 
broer Piet koerste ook. Samen met 
hem ging hij naar wedstrijden toe. 
“Dan reed ik ’s morgens met mijn 

brommertje naar Breda. Onze Piet 
en Toon van Heertum fietsten dan 
achter mij aan. Een grote boterham 
erin, spek ertussen en rammen! 
Daarna reden ze de koers en fietsten 
we weer naar huis. Meestal haalden 
we dat net voor het donker. Soms 
won je een tientje, soms iets meer, 
maar ook vaak helemaal niks. Toen 
was de sport nog puur. Nu zijn de 

renners allemaal verwend. Ze wor-
den allemaal in de watten gelegd.”

De grootste tip van Cas om de sport 
nog te redden is dan ook: “Doe het 
met veel minder geld, dan worden 
de wedstrijden alleen maar mooi-
er.” Kijkt de fanaat dan helemaal 
geen wielrennen meer? Jawel hoor, 
als straks de voorjaarsklassiekers 
beginnen, zit Cas weer gewoon 
voor de buis. Maar toch kijkt hij er 
anders naar dan vroeger, toen wiel-
rennen nog een gezonde sport was. 

“SOMS KWAMEN WE GELD TE KORT 
EN DAN GINGEN WE GEWOON NIET.”

Cas toont trots zijn ooit verkregen lintje en wat oude foto’s.
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MooiRooikrantDe 29
Henry van Wanrooy volgt Theo van Lieshout op

“Deze zou wel eens heel goed bij Boskant kunnen passen”

Boskant heeft een nieuwe trainer: 
de Schijndelnaar Henry van Wan-
rooy volgt na dit seizoen Theo van 
Lieshout op, zo maakte de club 
twee weken geleden bekend. Van 
Lieshout verkast komende zomer 
naar ‘zijn’ Rhode. De benoeming 

van Van Wanrooy is het sluitstuk 
van een zoektocht die anderhalve 
maand heeft geduurd.

Bij Henry van Wanrooy is het zelf-
vertrouwen deze dagen in ge-
zinsporties van het gezicht te schep-
pen. Geen wonder: het Schaijkse 
DAW promoveerde onder zijn lei-
ding naar de derde klasse, en 
draait daar lekker mee in de mid-
denmoot. De trainer was toe aan 
een nieuwe klus. Die komt er: Van 
Wanrooy tekende een contract bij 
vv Boskant.

De vierdeklasser krijgt aan Van 
Wanrooy een ambitieuze trainer. 
“Ik ga elke speler één procent be-
ter maken. Dan ben je als team 
meteen al vijftien procent beter”, 
rekent de Schijndelse oefenmees-
ter voor. Graag, heel graag zou 
de nieuwe trainer het kunstje van 
DAW nog een keer flikken, en van 
Boskant een stabiele derdeklasser 
maken. Saillant detail: als trainer 
van Nooit Gedacht bezegelde Van 
Wanrooy ooit de degradatie van 
Boskant naar de vierde klasse.

De club én de nieuwe trainer bena-
drukken de klik, het goede gevoel, 
en het spelplezier dat ze allebei zo 
belangrijk vinden. “Bij Boskant ko-
men de spelers graag naar de trai-
ning”, aldus Van Wanrooy. “Dat 
plezier wil ik omzetten in strijdlust 

en ambitie. Dan ga je vanzelf prij-
zen winnen.” Aanvoerder Frank 
Konings sprak dit najaar met maar 
liefst negen trainers, en roemt de 
‘dorpse jongen’ Van Wanrooy om 
zijn ‘nadruk op verzorgd voetbal’. 
“Het gevoel is goed”, zegt Ko-
nings. “En die Van Wanrooy zou 
wel eens heel goed bij onze club 
kunnen passen.”

Voorzitter Wil van der Linden en 
technische man Huub van der 
Zanden zijn al even enthousiast. 
Van der Zanden: “We hebben 

uren zitten kletsen. Natuurlijk gaat 
het dan over voetbal, en over zijn 
visie op het spelletje, maar onder-
tussen viel het wel op dat die Van 
Wanrooy een prettig persoon is; 
dat het klikt tussen ons.” Van der 
Zanden kende de Schijndelnaar 
nog als speler: de vier broers Van 
Wanrooy waren bloedfanatiek, 
maar volgens Henry “altijd wel 
een beetje bang voor Boskant”.

Nog altijd heeft de Schijndelse trai-
ner veel waardering voor zijn nieu-
we club: “Het is voor een beschei-

den dorpsclub (iets meer dan 300 
leden – MK) heel knap om twee 
goede trainers na elkaar te heb-
ben.” En Van Wanrooy kan het we-
ten: hij zat met Theo van Lieshout 
op trainerscursus. De twee bellen 
elkaar al zes jaar elke maandag op. 
De vertrekkend coach is dan ook 
“niet bang dat het niet klikt”. Van 
Lieshout: “Boskant heeft me een 
paar namen voorgelegd, ook die 
van Henry van Wanrooy. Hij is een 
van mijn beste collega’s.”

De oud-cursusgenoten hebben 

‘dezelfde insteek’ wat betreft het 
omgaan met een team, en denken 
ook eender over het voetbalspel. 
Henry van Wanrooy de nieuwe 
Theo van Lieshout? Daar wil dan 
ook weer niemand van horen. De 
huidige trainer: “We willen wel al-
lebei vooruit spelen, initiatief ne-
men, maar Henry zal toch andere 
accenten leggen. Tijdens de cursus 
en aan de telefoon komen we toch 
ook wel op onze verschillen.”

Was Henry van Wanrooy dan de 
gedoodverfde opvolger van Theo 

van Lieshout? De club en de trai-
ner werden in elkaars armen ge-
dreven toen twee andere kandi-
daten bij Boskant een aanbieding 
kregen van grotere clubs, en toen 
Van Wanrooy er niet tussen kwam 
bij tweedeklasser Heeswijk. Niet 
dat Boskant ooit is gaan wanho-
pen, bezweert voorzitter Van der 
Linden. En misschien heeft het ook 
zo moeten zijn: een dorpsjongen 
bij een dorpsclub. Vanaf augustus 
op de Scheeken: een naar wij ho-
pen zeer succesvolle mix van ge-
moedelijkheid en ambitie.

voetbal

“IK GA ELKE SPELER ÉÉN 
PROCENT BETER MAKEN.”

Kersttoernooi jeugd 
tennisvereniging Boskant

Zondag 23 december heeft het 
kersttoernooi plaatsgevonden voor 
de jeugd van TV Boskant. Het weer 
werkte helaas niet mee, maar daar 

hadden de kinderen geheel geen 
last van. Op twee  banen spellden 
ze verschillende wedstrijdjes, op één 
baan waren er ook nog allerlei spel-

letjes te doen. De middag is afgeslo-
ten met een heerlijk pannenkoeken-
festijn én die gingen er goed in bij 
de toch wel erg natte jeugdspelers.

tennis

Voor meer informatie:
Van de Laar Installatietechniek 

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

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

Vaillant ecoTEC plus

Playbackweekend VV Nijnsel
Het is weer bijna zover. Op vrij-
dag 4 januari 2013 om stipt 20.00 
uur start de 26e aflevering van de 
Playbackshow voor senioren en 
oudere junioren van vv Nijnsel en 
kv Nijnsel. Het deelnemersveld is 
opnieuw uitgebreid dus KOMT 
ALLEN OP TIJD! Ook de artiesten 
die het eerst optreden verdienen 
een volle zaal. Op zondag 6 janu-
ari staat de mini Playbackshow op 
de rol; deze begint om stipt 13.30 
uur.

Hèt spektakelstuk waarmee vv 
Nijnsel traditioneel het nieuwe jaar 

spetterend wil aftrappen. Beste 
gasten, we maken er opnieuw 
een gezellige boel van. Wees zui-
nig op ons nieuwe paviljoen; het 
heeft veel betrokken leden de no-
dige inspanningen gekost om onze 
volledig gerenoveerde kantine te 
realiseren, dus laten we er samen 
voor zorgen dat we er ook vele 
jaren van mogen genieten. Graag 
iedereen tot ziens op 4 en 6 januari 
2013.

Clubmannen
Op vrijdagavond 28 december 
werd er gebroken met de tradi-

tie die nieuwjaarsreceptie heet. 
De laatste jaren was het voor ve-
len lastig om het familiebezoek te 
combineren met de nieuwjaarsre-
ceptie. Jammer, want tijdens de 
nieuwjaarsreceptie wordt traditi-
oneel een ‘super’-vrijwilliger ver-
kozen door de leden. Deze man 
of vrouw verdient, buiten de vele 
stemmen, ook een mooie opkomst 
en een warm applaus. Dit jaar een 
opmerkelijke gebeurtenis; een ge-
deelde eerste plaats. De leden van 
VV Nijnsel hebben Twan Verbakel 
en Paul van Gastel verkozen tot 
clubmannen van het jaar 2012!

Nieuwjaarsreceptie v.v. Boskant
Op zondag 6 januari houdt v.v. 
Boskant haar Nieuwjaarsreceptie. 
De receptie vindt zoals gebruike-
lijk plaats in de kantine en begint 
om 14.00 uur. 

Geen voetbal deze middag, tijd 
te over, dus een uitstekend mo-
ment om elkaar alle goeds voor 
het nieuwe jaar toe te wensen! Op 
deze middag zal officieel afscheid 
worden genomen van Piet de Ko-
ning en Wil van der Linden die on-

langs hun bestuursfunctie hebben 
neergelegd. Daarnaast zijn er ook 
dit jaar weer schitterende prijzen 
te winnen met de loterij waarvan 
de opbrengst bestemd is voor onze 
jeugdafdeling. Vanzelfsprekend is 
aan de muzikale omlijsting van de 
middag/avond gedacht! Alle re-
den dus om op zondag 6 januari 
even naar de kantine te komen! 
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen:
ZSV 1-Nijnsel 1 9-9
Nijnsel 2-Spoordonkse Girls 3  4-12
Altior 6-Nijnsel 3  12-12
Spoordonkse Girls B1-Nijnsel B1  10-7
Nijnsel B2-Boskant B2  1-6
Avanti (S) B2-Nijnsel B3  1-6
Alico D1-Nijnsel D1  1-6
Flamingo’s (M) E1-Nijnsel E1  2-4

bridgen

ZBC’01 
 
Competitie 18/12 
A-lijn: 1.Cor & Marietje Mollen 62,50 
% 2.Piet Thijssens & Riek Rijkers 58,33 
% 3.Toon & Marietje v.Schaijk 57,99 
% 4.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 

55,56 %  B-lijn: 1.Joke Petit & Maria 
Rijken 63,02 % 2.Mien Vermeulen & 
Jack Sebrechts 61,25 % 3.Piet v.Schaijk 
& Mari v.d.Steen 55,00 4.Noud & Toos 
v.Zutven 54,38 %  

Vrijdagmiddag Club 

Competitie 21/12
A-lijn:  1.Adriaan v.d.Tillart & Petra 
v.d.Hurk 62,50 % 2.Toon v.Creij & Wim 
v.Os 59,32 % 3.Harrie & Rina v.Berlo 
56,13 % 4. Bert & Anneke v.Helvoort 
55,15 %  B-lijn: 1.Jan Rijkers & Cor 
v.d.Berg 64,58 % 2.Henk v.d.Linden 
& Fien v.Boxmeer 62,19 % 3.Anny 
v.d.Hurk & Mientje v.d.Tillaart 54,69 %  
4.Mies & Jo v.d.Burgt 51,67 %. 

KBO Zijtaart

Competitie 28/12
A-lijn:  1.Toon & Marietje v.Schaijk 
65,25 % 2.Ben & Tiny v.d.Steen 59,14 
% 3.Mien v.d. Crommenacker & Maria 
Rijken57,46 % 4.Cees & Riet v.Hout 

56,43 %  B-lijn: 1.Jan Rijkers & Cor 
v.d.Berg 62,50 % 2.Jo Verhoeven & 
Hans v.d.Brand 60,42 % 3.Toos v.Berlo 
& Willemien Verhoeven 56,77 %  
4.Mies & Jo v.Boxtel & Mien Vermeu-
len 54,69 %. 

hardlopen

Fortuna ‘67

Kerstloop Gemert, 26 december 
 
Mannen Trim 
4. Fons van Boxmeer 02.500 m 
  14.02
4. Piet van Engeland 02.500 m 
  17.31
7. Marco  Verbeek 05.000 m 
  20.27
96. Wim van Vugt 10.000 m 
  56.35
Vrouwen Trim 
17. Rikie  Huyberts 10.000 m 
  49.19

36. Tineke van Boxmeer 10.000 m 
  59.50

Herperduincroos  Herpen, 
23 december 
 
Mannen 45 
1.Eric van den Oetelaar 04.500 m 
  20.07
Mannen 55 
5. Henry  Wijffelaars 04.500 m 
  22.37
Vrouwen Trim 
2.Rikie  Huyberts 04.500 m 
  24.39

Kangoeroeloop Vught 

Mannen Trim 
Henk  Heymans  
11.300 m 1.04.58
Peter  Hellings  
11.300 m 1.17.45
Bart van de Sande 14.300 m 
1.14.25

Ad van de Laar 14.300 m 
1.15.40
Eric van den Oetelaar 26.100 m 
2.00.15
Henry  Wijffelaars 26.100 m 
2.16.01
Pierre  Lardenois 26.100 m 
2.18.22
Vrouwen Trim 
Antoinette van de Laar 26.100 m 
2.18.22

Succes in Asten voor van Gastel
Suzan van gastel wist in Asten 
succesvol te presteren met haar 
springpaarden. In de klasse L pak-
te zij de overwinning met Bank-
roet en werd 5e met Comtessa. 
In de klasse M won Suzan een 7e 
prijs met Chaplin. En alsof het nog 
niet genoeg was werd ze ook nog 
eens 5e in de klasse Z met Bon Gi-
orno Go. Ook Moniek van Gastel 

wist zich weer in de prijzen te rij-
den met Coco Flanel. Ze werd in 
de klasse B 6e.

Ook deed Suzan afgelopen week 
mee aan de hengstencompetitie in 
Roosendaal. Ze wist hier met Har-
mony in de klasse Z op een knappe 
5e plaats te eindigen. 

paardensport

Jacques Brouns en Daan Geboers 
winnaars kersttoernooi RDS
In een gezellige ambiance bij 
sportcafé Dommelzicht vond dit 
jaar weer het traditionele kerst-
toernooi sneldammen en snel-
schaken plaats.

De rooise dam- en schaakvereni-
ging bracht op 17 december maar 
liefst 22 dammers en 16 schakers 
aan de borden. Zoals gebruikelijk 
was er weer een rijk gevulde prij-
zentafel en gingen uiteindelijk alle 
deelnemers met een mooie prijs 
naar huis. Na eerst een voorronde 
te hebben gespeeld waren de uit-
slagen als volgt.

Dammen: 
Finalegroep A: 1. Jacques Brouns, 
2. Leo van Vlerken, 3. Gerben te 
Raa
Finalegroep B: 1. Wim Goossens, 
2. Martien van Berkel, 3. Harm van 
der Veen
Finalegroep C: 1. Joep Hulsen, 
2. Ans Verberk, 3. Nard van de Laar

Schaken:
Finalegroep A: 1. Daan Geboers, 
2. Martijn Bax, 3. Jan van de Mortel
Finalegroep B: 1. Wim van der He-
ijden, 2 Jan Dekkers, 3.Henri van 
Kasteren 

denksport

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

De Wereldwinkel bedankt u voor uw fair-trade inkopen

      en ziet u graag weer in 2013.

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Berry Hoedemakers wint 
Vlagheidecross

wielersport

Berry Hoedemakers uit Veghel heeft 
afgelopen zaterdag de tweede editie 
van de Vlagheidecross gewonnen. 
Maar liefst vier Rooienaren eindig-
den in de top tien.De cross duurde 
één uur en één ronde. De weers-
omstandigheden waren goed en de 
fietsers hadden ook niet te klagen 
wat aandacht betreft. Er was aardig 
wat publiek op de cross afgekomen. 
Hoedemaker, voorheen een getalen-
teerd veldrijder, werd terecht eerste. 
Het bleek maar weer dat de cross 
voorziet in regionale behoefte.  

De top 10
1. Berry Hoedemakers  
Veghel
2. Ferry van Heeswijk  
Schijndel
3. Rajender Peeters  
Son
4. John Broks   
Schijndel
5. Marco van Esch  
Sint-Oedenrode
6. Cees Leijtens   
Best
7. John Rijkers   
Schijndel
8. Ramon Smits   
Sint-Oedenrode
9. Peter Slits   
Sint-Oedenrode
10. Guido Dahler  
Sint-Oedenrode

Jur sluit jaar perfect af
Jur moest de afgelopen week alleen 
op pad zonder zijn grote broer. In 
Woerden stond hij met 32 anderen 
aan de start. Hij kwam helemaal 
kapot als elfde over de streep. Het 
parcours was dan ook loodzwaar. 

Een dag later mocht hij racen in Op-
loo. Jur mocht hier na loting weer 
achteraan starten. Die was niet 
vlekkeloos en dus kwam hij als laat-
ste het veld in. Toch lukte het hem 
om zich terug te vechten naar een 
mooie achtste plek. Door een val 
werd hij uiteindelijk negende. 

Afgelopen vrijdag stond de laatste 
wedstrijd van dit jaar op de kalender 
en die werd gehouden in Liessel. Hij 
sloot er het haar perfect af door als 
derde over de streep te komen.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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MooiRooikrantDe 31

KV Concordia/Boskant vindt aansluiting

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
Na een matige start van de compe-
titie, waarin werd verloren tegen 
Klimroos en gelijk werd gespeeld 
tegen DDW en De Horst KV, heeft 
het vaandelteam van korfbalver-
eniging Concordia/Boskant aan-
sluiting gevonden bij de kop van 
ranglijst. Afgelopen zondag werd 
Heumen verslagen met 8-7.

De dames van Concordia/Boskant 
ondervonden een moeizame start 
waarin ze na 5 minuten tegen een 
3-1 achterstand aankeken. Op slag 

van rust werd deze achterstand nog 
omgebogen in een 5-4 voorsprong.
Na de rust pakte de dames de draad 
verder op en liepen uit naar 6-4. 
Mede door 2 (al dan niet terecht) 
afgekeurde doelpunten kon Heu-
men weer aansluiting vinden en 
kwamen terug tot 6-6. 7 Minuten 
voor tijd wist Concordia toch weer 
een voorsprong te pakken. Deze 
voorsprong werd echter in dezelfde 
minuut weer ongedaan gemaakt 
door Heumen. Het waren de da-
mes van Concordia/Boskant welke 

3 minuten voor tijd alsnog terecht 
de winnende treffer wisten te sco-
ren. Na nog een paar spannende 
minuten floot de scheidsrechter of 
en pakte de dames 2 punten door 
met 8-7 te winnen. 
Door deze overwinning staan ze 
met 1 wedstrijd minder gespeeld 
nog 3 punten achter op koploper 
De Klimroos.  6 Januari 20:00u 
wordt de inhaalwedstrijd tegen 
Prinses Irene gespeeld in Sporthal 
de Streepen. Bij winst stijgen de 
dames naar plek 2 op de ranglijst.

Suze van der Zanden probeert het van ver

KV Nijnsel sleept in laatste minuten gelijkspel binnen
Nijnsel 1 speelde afgelopen zon-
dag uit tegen ZSV 1 in Deurne. 
Dit was de enige tegenstander die 
Nijnsel nog niet was tegenkomen 
in de binnencompetitie.  Het be-
loofde een spannende wedstrijd 
te worden, omdat er in de buiten 
competitie net verloren was van 
dit team. Een gelijkspel zou vol-
doende zijn voor Nijnsel  om de 
koppositie te behouden. 

De druk bij Nijnsel was hoog en 
dit was duidelijk te merken aan 
het spel. Zij startte de wedstrijd ver 
onder de maat, wat resulteerde in 
een 2-0 achterstand in de eerste 
acht minuten. Gelukkig scoorde 
Joyce van Kessel in de 9e minuut 
de 2-1 door middel van een af-
standsschot. Helaas had ZSV hier 
snel een antwoord op door in 
de 10e minuut de 3-1 te scoren. 
Coach Fred van Oekel deed een 

poging het team wakker te schud-
den tijdens een time-out, het kon 
en moest veel beter. De resterende 
tijd in de eerste helft werd Nijnsel 
enkel verdedigend sterker en met 
nog een  tegendoelpunt gingen zij 
met 4-1 de rust in.
De boodschap van coach Fred van 
Oekel was duidelijk, er moest meer 
geschoten worden. Met de kop-
pen omhoog betraden de dames 
van Nijnsel het veld weer en Selly 
van Roosmalen wist binnen vijf mi-
nuten de 4-2 te scoren. Ondanks 
een snel volgend tegendoelpunt 
groeide het vertrouwen bij Nijn-
sel en scoorden Nicole de Koning, 
Astrid van de Laar en Monique 
Merks waardoor de stand gelijk 
werd getrokken, 5-5. Vanaf dat 
moment begon de wedstrijd pas 
echt spannend te worden en bei-
den ploegen gingen volledig voor 
de winst. Ondanks twee doelpun-

ten van Nicole de Koning en San-
dra Verhagen, stond Nijnsel in de 
24e minuut wederom op achter-
stand, 9-7.  Dit was voor de coach 
het moment om een wissel in te 
brengen, wat een gouden bleek 
te zijn. Aspirant Dimphy Goverde 
wist in drie minuten speeltijd maar 
liefst twee keer te scoren, wat de 
stand op 9-9 bracht. De laatste 
twee minuten kreeg ZSV nog een 
vrije worp, maar wist deze niet te 
benutten. Het eindsignaal klonk en 
het behoud van de koppositie was 
een feit. 

Na een korte stop in verband met 
de kerstvakantie speelt KV Nijn-
sel 1 zondag 13 januari haar eer-
ste wedstrijd van het nieuwe jaar. 
Deze wedstrijd speelt Nijnsel 1 om 
10.15  uur in sporthal de Streepen 
tegen Omhoog 1 uit Borkel en 
Schaft.

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

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden

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

Warm het nieuwe jaar in!

Sunrise luidt nieuwe jaar in met 
familiedag
Dansvereniging Sunrise houdt op 
6 januari aanstaande van 14 tot 16 
uur de jaarlijkse familiedag in De 
Beurs. Familieleden en vrienden 
zijn uitgenodigd om alle danse-
ressen te komen aanmoedigen. Ze 
vertonen dan voor het eerst hun 
nieuwe dansen. Ook wordt die dag 
op een feestelijke manier aandacht 
besteed aan het 10-jarig bestaan 
van de vereniging.

Al sinds augustus zijn alle dansgroe-
pen intensief aan het trainen om de 
dansen voor het nieuwe seizoen on-
der de knie te krijgen. De trainsters 
hebben weer hard gewerkt om ook 
deze keer voor de dag te komen 
met aansprekende choreografieën 
op eigentijdse muziek. Tegelijkertijd 
worden momenteel flink wat uren 

gemaakt om alle nieuwe danspak-
jes op tijd klaar te hebben. Tijdens 
de aankomende familiedag worden 
niet alleen de nieuwe dansen en 
pakjes gepresenteerd. Ook wordt 
gevierd dat Dansvereniging Sunrise 
10 jaar geleden met één enthousi-
aste dansgroep begon en inmiddels 
is uitgegroeid tot een vereniging 
met 85 leden. Reden genoeg om 
hier op een feestelijke manier bij stil 
te staan.

Wij nodigen daarom iedereen uit 
om op zondag 6 januari aanstaan-
de naar De Beurs te komen om 
deze spectaculaire opening van het 
nieuwe dansseizoen te zien. Kijk 
voor verdere informatie op 
www.dansverenigingsunrise.nl
Entree : € 1,50 p.p.

dansen

Oliebollenwedstrijd 
HBV Ontspanning

Vrijdagavond is op de clubavond 
de Oliebollen wedstrijd geschoten. 
Dit is een 25m1p wedstrijd. Tijdens 
de wedstrijd worden traditioneel 
oliebollen gebakken door onze 
penningmeester en die gingen er 
goed in. 

De winnaar van de avond was An-
toon Vervoort met een score van 
224. Verdere scores: William Huy-
berts 221, Jan van Bergen 219, Mart 
Verhoeven 212, John van Mulukom 
206, Wil Kivits 205, Beppie van Ber-
gen 200, Frans van de Braak 187, 

Ron Spijker 170, Jos van den Berg 
148 (houtschutter), Wim Boonstop-
pel 139, Agnes Vissers 132, Michael 
Moonen 89 (houtschutter) en Jan 
Gordijn 79 (off Day).
Ook enkele jeugdschutters waren 
van de partij. Sjef van den Berg 243 
(compound), Piet van den Berg 232, 
Lotte Steijaert 193 (PR), Daan Mar-
tens 181 en Martijn de Kok 179.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Dinsdagmiddag op 
Nieuwjaarsdag wordt er bij de Ro-
zelaer niet geschoten. Vrijdagavond 
4 januari is de Nieuwjaar receptie 
vanaf 20 uur met gelegenheid tot 
vrij schieten. Ook onze geïnteres-
seerde sponsors en reclamemakers 
zijn welkom. Het is vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is.

handboogschieten

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

31 december 
Oudjaarsdag

31 december 
Nieuwjaarsparty

Oud Nijnsel

1 januari 
Café van Ouds Nieuwjaarsduik

Café van Ouds

1 januari 
Nieuwjaarsconcert 
CV. ’t Skrothupke
café Oud Rooij

3 januari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

4 januari 
KBO � lm:
 Pinokkio
Odendael

5 januari 
Newyearsparty

The Joy

5 januari
Dansavond
Odendael

5 januari 
Nieuwjaarsbal

Odendael

5 januari 
Nieuwjaarsbal KBO

Odendael

6 januari 
Elvis 78th Birthdayparty

café Van Ouds

6 januari 
Nieuwjaarsconcert 

Camping de Kienehoef

8 januari 
KBO � lm: Dorp aan de rivier

Odendael

11 januari 
Mark van de Veerdonk

Mariendael

11 januari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap

11/12 januari
Prinsenzittingen

De Beurs

12 januari 
Meuk

café Van Ouds

14 januari
Lezing Bert Vervoort

d’n einder

16 januari
Roois Biergilde
café Van Ouds

19 januari 
Reünie basisschool Olland

Olland

19 januari 
Apres Ski Party
café Van Ouds

20 januari 
Olat Wandelsportvereniging

Hoogeloon

25 januari 
Film “Rundskop” 

van Michaël R. Roskam 
Mariendael

25 januari 
Hillstreet Hardstyle

De Beurs

26 - 27 januari 
Tentoonstelling 
55 jaar Papgat 
Gemeentehuis

26 januari 
Optreden Dirk Scheele

Mariendael

26 - 27 januari 
Ladies Night
OJC De Werf

30 januari
Presentatie: 

Archeologisch onderzoek 
voormalig Odakerkkhof 

Knoptoren 

2 februari 
Dansavond
Odendael

4 februari
Natuur� lms Cor Speek

d’n einder

6 februari 
Culturele Dag

Odendael

7 februari
Kaartavond Buurtver. Boskant

De Vriedschap

8 - 12 februari
Carnaval in De Beurs

De Beurs

9 februari
Papgat Carnaval

Centrum Sint Oedenrode

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant

Het team van DeMooiRooiKrant 
wenst u een gelukkig nieuw(s)jaar!

Ook in 2013 staat de deur voor u open!




