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Folders deze week:
De Nachtegaal
Silver Factory

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

7 december

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

SINT OEDENRODE
 OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR. 

 
9:00 TOT 20:00

ZATERDAG
 

9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!5 december i.v.m pakjesavond 
om 18.00u gesloten

Woningbouw in Olland hoog op agenda 
De mogelijkheden voor het bouwen 
van starterswoningen in Olland zijn 
de laatste jaren diverse malen aan de 
orde geweest: Tot op heden zonder 
waarneembaar succes. Toch staat 
de woningbouw in Olland bij veel 
dorpsgenoten nog steeds hoog op 
de agenda. Dat bleek tijdens de jaar-
vergadering van de Ollandse dorps-
raad, afgelopen maandagavond. Of 
er op dit moment een opening is, in 
de gang van zaken?

» Lees verder op pag. 5

Jan van Burgsteden stond een volle zaal te woord in de Loop’r.

Gemeenteraad vierkant achter 
ontwerp gemeentefusie
De gemeenteraad ging donder-
dagavond unaniem akkoord met 
het herindelingsontwerp voor de 
nieuw te vormen gemeente Mei-
erijstad. De fracties waren tevre-
den over de beantwoording van de 
vele vragen die ze gesteld hadden 
bij de voorbereidingscommissie. 
Er was weinig discussie; wel stond 
menig raadslid stil bij de grote 
gevolgen van dit “historische be-
sluit”. 

Hoewel over dat laatste wel enige 
onduidelijkheid was. Het eerste be-
slispunt luidde namelijk “Besluiten 
tot herindeling van de gemeente 
Sint-Oedenrode met de gemeen-
ten Schijndel en Veghel per 1 ja-
nuari 2017” wat volgens de VVD 
niet goed geformuleerd was, waar-
door het in strijd was met andere 
beslispunten. Bovendien wordt pas 
in maart 2015 een definitief besluit 
genomen, als de zienswijzen op het 
fusiebesluit zijn beoordeeld.

Elke fractie legde accenten bij het 
ontwerp. Coby van der Pas (CDA): 
“1 januari 2017 vinden we haal-
baar. Waar het om draait is de wil 
om te fuseren. Ons inziens is die 
wil er wel, we hebben weinig ne-
gatieve geluiden gehoord”. Ze gaf 
aan niet bang te zijn voor verlies 
van de eigen identiteit. Janneke 
van Vugt (Hart voor Rooi) zo mo-
gelijk nog minder, met haar privé-
situatie als voorbeeld. Geboren in 
Gemonde, in een huis dat destijds 
onder het Schijndelse gedeelte 
viel en nu onderdeel is van Sint-
Michielsgestel. “Gemonde is na al 
die jaren nog steeds Gemonde. En 
Rooi heeft een heel sterke eigen 
identiteit” Over communicatie met 
de bevolking, die meent niet seri-
eus betrokken te zijn geweest bij 
de fusie: “Communicatie is niet al-
leen géven, maar ook ontvángen”. 

» Lees verder op pag. 3

Werelden van Techniek gaan open 
voor Rooise kinderen

Normaal gesproken brandt wethou-
der van Burgsteden zijn vingers aan 
pittige beleidsstukken, maar vorige 
week woensdag in Mariëndael niet. 
Toen werd hij uitgedaagd om een 
scheikundig foefje toe te passen tij-

dens de opening van Werelden van 
Techniek. Het was een spectaculair 
trucje. Een prima opmaat voor de 
uitdagende middag.

» Lees verder op pag. 11

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De korting is van toepassing op het voordeligste product.
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De korting is van toepassing op het voordeligste product.

50% KORTING
OP ELK 2e PRODUCT

VAN JANZEN

drogisterij & parfumerie 
Van der Linden

Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

EXTRA SINTERKLAAS-KOOPAVOND:
Donderdag 4 december zijn wij tot 21.00 uur geopend en natuurlijk 

vrijdag 5 december tot 17.00 uur voor:

Alle aankopen worden voor u feestelijk en met 

zorg ingepakt! En bovendien kunt u de gehele 

maand december profiteren van de onderstaande 

actie van het luxe merk JANZEN:

diverse Sint-aanbiedingen op geschenkverpakkin
gen 

dames- en herengeuren

Oh kom er 
           eens kijken...

Sokken, muts, riem of shawl,
Bij Gerits hebben ze het 
allemaal!

Markt 28, 5292 AB Sint-Oedenrode
T (0413) 47 70 30 - www.geritsmode.nl

Heuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nl

DE MOOISTE COLLECTIE KERSTKAARTEN 
VINDT U BIJ ONS! 
A.S. DONDERDAGAVOND TOT 21.00 UUR GEOPEND.

Heuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nlHeuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nl

Verrassend Veelzijdig

Originele cadeaus van Sinterklaas
Koopavond 4 December

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Sinterklaastip
Gourmetschotel Verheijen 

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

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

deze gourmetschotel kunt u aanvullen met:

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

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

*dient vooraf besteld te worden

Vrijdag 5 december zijn wij 
tot 17.00 uur open!

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

           eens kijken...           eens kijken...

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
ONTVANG € 17,- 

PER GRAM, 14 KRT.

 donderdag 4 december 
tot 20.00u koopavond

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode

T: 0413-477049

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 10 t/m 23 maart 2014.

GRATIS Boekenweekgeschenk bij besteding van minimaal  
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken in de Primera winkel  
of op Primera.nl. OP=OP.

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

WIJ HEBBEN 
WÉL 

KOOPAVOND 
OP 

DONDERDAG 
4 DECEMBER
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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.
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Intens verdrietig om 
wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was 
fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden onze 
lieve mama, trotse oma en oma Jans

Jans van Gerwen - van Laarhoven
echtgenote van

Theodorus van Gerwen † 

Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Nellie † 
             Dirk-Jan

Mia en Huib
             Dorethé en Ludo
             Guusje, Siem
             Marieke en Olaf
             Puck, Jan

28 november 2014
Deken van Erpstraat A 204, Sint Oedenrode
Correspondentieadres: Boschweg 50, 5481 EG Schijndel

Op 4 december nemen we in besloten kring afscheid van ons mam, oma.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten 
We konden niet meer zo goed met je praten 

Die blik, die stilte deed vaak zeer 
De echtgenote, moeder en oma van vroeger was je niet meer 

Maar nu je voorgoed bent heengegaan 
Zeggen we ‘dank je’ voor al het moois wat je hebt gedaan 

 
Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen ze voor ons  

en voor vele anderen heeft betekend laten we u weten dat, 
 

Anneke van Eerd – Koks 
op zaterdagavond rustig van ons is heengegaan. 

Ze is 85 jaar geworden. 

 
∗ Son & Breugel, 27 augustus 1929 

† Sint-Oedenrode, 29 november 2014 
 

echtgenote van 

Piet van Eerd 

 

 Sint-Oedenrode:  Trudie  
 Sterksel:  Rian en Jos 
   Stein en Sofie 
   Jur  
 Sint-Oedenrode:  Jan en Ine 
   Luca 
   Mar 

 
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 december  
om 11.00 uur in de H. Martinuskerk aan het Kerkplein  
te Sint-Oedenrode.  
Later zal ze in het bijzijn van familie worden gecremeerd.   

Correspondentieadres:  
Deken van Erpstraat B 111, 5492 DG Sint-Oedenrode 

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw warme 
medeleven en de oprechte steun, in welke vorm dan ook,  

na het plotselinge overlijden van  
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

 

Rieky van den Bersselaar Rieky van den Bersselaar Rieky van den Bersselaar Rieky van den Bersselaar ––––    KluijtmansKluijtmansKluijtmansKluijtmans    
 

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte 

dat Rieky in haar leven voor velen zoveel heeft betekend. 
 

Familie van den Bersselaar 
Deken van Erpstraat 34, Sint-Oedenrode. 

 
In het bijzonder bedanken wij u voor de giften aan  

Zorgboerderij Dommelhoeve. 

Je kunt huilen omdat ik nu weg ben,
of je kunt lachen omdat ik heb geleefd.

Je kunt je ogen sluiten en wensen dat ik terug kom,
of je kunt je ogen openen om te zien wat ik achterlaat.

Je kunt aan mij denken en geloven dat ik weg ben,
of je kunt mij herinneren en zo laten doorleven!

Mijn echtgenote, onze lieve zus en tante

Mariëlle van der Heijden
* 10 februari 1962            1 december 2014

Wilma
Sam

Ad en Marjorie
Jeannette 

Willem
Loes en Jan

Liesbeth en Ben
Teun 

Geert en Anne
Elles

Paulinastraat 16
5491 JG  Sint-Oedenrode

De afscheidsdienst voor Mariëlle zal plaatsvinden op 
vrijdag 5 december a.s. om 11.00 uur in de Luxzaal van 
Crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Samenkomst vanaf 10.30 uur in de ontvangstruimte van  
genoemd crematorium waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren.
Mariëlle is thuis opgebaard. U bent welkom om persoonlijk van 
haar afscheid te nemen op woensdag en donderdag van 18.30 
tot 20.00 uur.

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Herindelingsontwerp Meierijstad ter inzage

Het herindelingsontwerp van de 
nieuwe gemeente Meierijstad ligt 
met ingang van 5 december acht 
weken ter inzage in de gemeen-
ten Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel. Ook is het herindelingsont-
werp digitaal in te zien. Iedereen die 
dat wil kan een zienswijze indienen 
op het herindelingsontwerp. 

Het herindelingsontwerp is giste-
ren door de gemeenteraden van 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
goedgekeurd. In het document zijn 
onder meer de grenzen van de nieu-
we gemeente en de nieuwe gemeen-
tenaam, Meierijstad, opgenomen. 
Ook de fusiedatum, 1 januari 2017, 
is onderdeel van het herindelings-
ontwerp. Verder worden de kenmer-
ken van de huidige drie gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
beschreven en wordt ingegaan op 
het waarom van de herindeling.

Het visiedocument, dat tot stand is 
gekomen in rondetafelgesprekken 
met inwoners, instellingen en bedrij-

ven uit de drie gemeenten, is onder-
deel van het herindelingsontwerp. 

Iedereen die dat wil, kan een ziens-
wijze indienen op het herinde-
lingsontwerp. Dat kan tot en met 
donderdag 29 januari 2015 in de ge-
meenten Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel (zie gegevens hieronder).

In maart volgend jaar nemen de ge-
meenteraden een definitief besluit 
waarbij rekening wordt gehouden 
met de ingediende zienswijzen. 
Daarna moeten provincie en rijk nog 
hierover besluiten. 

Schijndel

•  Inwoners van Schijndel kunnen 
het herindelingsontwerp inzien in 
het gemeentehuis van Schijndel, 
Markt 20 of digitaal inzien via de 
website: www.schijndel.nl 

•  Een  zienswijze kan gezonden wor-
den aan  het college van Burge-
meester en wethouders van Schijn-
del, Postbus 5, 5480 AA, Schijndel. 

Sint-Oedenrode

•  Inwoners van Sint-Oedenrode 
kunnen het herindelingsontwerp 
inzien in het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1 of digitaal via de 
website: www.sint-oedenrode.nl

•  Een zienswijze kan gezonden wor-
den aan het college van Burge-
meester en wethouders van Sint-
Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA 
Sint-Oedenrode. 

Veghel 

•  Inwoners van Veghel kunnen het 
herindelingsontwerp inzien in het 
stadhuis van Veghel, in de biblio-
theken in Veghel en Erp of digitaal 
via: www.veghel.nl

•  Een zienswijze kan gezonden 
worden aan het college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA 
Veghel.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 03/12  t/m wo 10/12/2014
The Hobbit: Battle Of The Five Armies (3D)  (8,-) (Wo. 10 dec.) 21:00  

Gooische Vrouwen 2  (€ 7,50) vr. 18:45 & 21:30, za. 17:30, zo. 17:30 & 20:00. ma. 20:00, (Wo. 10 
dec.) 18:30. De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) vr. 16:30 Wiplala (€ 6,50) za./

zo.11:00 Mees Kees op de Planken (€ 6,50) (wo. 3 dec.) 15:00, za./zo. 13:00, (Wo. 10 dec.) 13:30
De Pinguins van Madagascar (2D NL) (6,50) (wo. 3 dec.) 17:15, za. 15:15, (Wo. 10 dec.) 15:45

De Pinguins van Madagascar (3D NL) (6,50) zo. 15:15
Specials: Ladies Night: Gooische Vrouwen 2 (€ 13,50) wo. 3 en do. 4 .en za. 6 dec.20:30  (Uit-

verkocht)  Biobest 50+ Avant l’hiver  (€ 6,-) do./vr. 14:00 PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 
3D TOESLAG + € 2,00 Gratis koffie/thee bij biobest 50+

 

Alle lieve kaarten, berichten en bezoekjes die we hebben 
ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn maatje, 

ons pap en lieve opa

Wim van Erp

waren hartverwarmend en hebben ons diep geraakt. 
We willen iedereen  die op welke wijze dan ook een steun 

voor ons is geweest hiervoor heel hartelijk bedanken. 

Jeanne van Erp
Lion en Eric

Marielle en Max
Jacqueline en Rene

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen aan de familie 

van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder 

het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilie-

berichten.nl

Maak kennis op casterenuitvaartzorg.nl • Kinderbos 22, 5491 VH Sint Oedenrode • info@casterenuitvaartzorg.nl • 06-10 26 74 67

C a s t e r e n  U i t v a a r t z o r g

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

KERSTBOMEN TE KOOP!
 KEUZE UIT DUIZENDEN 
KERSTBOMEN! KEUZE UIT
5 VERSCHILLENDE 
SOORTEN. LAAGSTE 
PRIJZEN VAN DE REGIO 
 

MEULEKENSWEG 2 
LIEMPDE
06-13771473
ALLE DAGEN OPEN: 
8.00-18.00 UUR
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G. Kluijtmans

, keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

TIP VAN DE SINT

GOURMETSCHAAL

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

HUIS GEMAAKTE

RUNDER-

HAMBURGER

100% RUNDS

ELKE 4 E GRATIS

SHOARMA PAKKET

VLEES,BROODJES

&SAUS

6

95

PER 

PAKKET

TIP VAN DE KEURSLAGER

SPARE-RIBS 

UIT EIGEN 

KEUKEN

6

60

500 GRAM

EXTRA KOOPJE

HACHEEVLEES

 met kruiden & 

uien

6

95

500 GRAM

Namens de VVD gaf Wilma Wa-
genaars aan veel twijfels te hebben 
gehad over het naar voren halen 
van de fusiedatum, vanwege de 
zorgvuldigheid. “We hebben ech-
ter geen belemmeringen kunnen 
vinden om niet in te stemmen”. 
Hans Hulsen (DGS/BVT) ging het 
ook allemaal wat snel. Hij verge-
leek het fusietraject met een trein. 
“Die moet ruimte hebben om op 
bepaalde plekken te stoppen. Het 
moet geen sneltrein worden. Is er 
bijvoorbeeld wel ruimte voor het 
behandelen van de zienswijzen? 
Stel dat het er zo veel worden als 
bij het bestemmingsplan buitenge-
bied? En wordt het ambtenarenap-
paraat niet te veel belast?”

Burgemeester Peter Maas stelde 
het kortere fusietraject in een ander 

daglicht. “In een spanningsboog 
worden vaak de beste prestaties 
geleverd.” Rooi, evenals Schijndel 
en Veghel die op dezelfde avond 
ook instemden met het herinde-
lingsontwerp, staat de dag na het 
raadsbesluit onder preventief toe-
zicht van de provincie. Dit bete-
kent dat voor een wijziging in de 
begroting eerst toestemming moet 
worden gevraagd, eerst bij de Pro-
vincie, en vervolgens bij de fusie-
partners. Het kostte wethouder Jan 
van Burgsteden enige moeite om 
de fracties ervan te overtuigen dat 
het in principe niet uitmaakt of die 
eventuele kosten in de begroting 
staan of niet, zoals het Masterplan 
voor sportparken en het onderzoek 
naar de kwaliteit van scholen.    

Nog voor de gemeenteraadsverga-
dering kregen gemeenteraadsleden 
van vier “betrokken Rooienaren”, 
een brief over het onderhoud wat 
ze hadden met burgemeester Peter 
Maas en wethouder Jan van Burgs-
teden. Een ultieme maar vergeefse 
poging om het besluit om te fuse-
ren met Schijndel en Veghel uit te 
stellen tot na 27 november 2014, 
en te heroverwegen. Ze maakten 
zich ernstig zorgen over het niet 
onderzoeken van draagvlak voor 
de fusie bij de bevolking, het ont-
breken van motieven voor een fu-
sie, en de kans op vervreemding bij 
schaalvergroting en het besturen 
op afstand. Het College heeft aan-
gegeven zich niet te herkennen in 
de weergave van het gesprek en de 
gebruikte citaten.

Vervolg voorpagina
Gemeenteraad vierkant achter ontwerp gemeentefusie

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014
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JUBILEUMBOEK HEEMKUNDIGE 
KRING ‘DE OUDE VRIJHEID’ 

BESTEL NU! voor slechts  €32,50

 Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de 
heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' werd 

opgericht. Voor de vereniging een goede 
reden om een boek uit te geven. 

Leo van Lieshout en Richard de Visser stel-
den het meer dan driehonderd pagina's dikke 
boek 'Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld' samen 

met prachtige foto’s en teksten over 
Sint-Oedenrode.

Het jubileumboek zal op de 
feestavond van het zestigjarige 
bestaan worden gepresenteerd. 

Vanaf woensdag 26 november is het te koop bij 
boekhandel ‘t Paperas voor slechts 

€ 32,50 (kadotip)

Sp biedt burgemeester Maas de 
mening van Rooienaren over de 
herindeling aan 

Gisteren heeft SP werkgroep Sint-
Oedenrode een groot aantal for-
mulieren, met daarop de persoon-
lijke meningen van inwoners uit 
Sint-Oedenrode over de herinde-
ling, aangeboden aan burgemeester 
Maas.

De afgelopen weken heeft de SP 
werkgroep Sint-Oedenrode sa-
men met SP afdeling Schijndel in 
een groot aantal wijken in Sint-
Oedenrode folders verspreid waar-
op inwoners konden aangeven wat 
zij belangrijk vinden dat voor Sint-
Oedenrode behouden moet blijven. 
Ook kon men aangeven wat men 
vindt van de aanstaande herindeling 
met Veghel en Schijndel.

Bianca van Zandbeek van SP werk-
groep Sint-Oedenrode bood don-
derdagavond voor de raadvergade-
ring de verzamelde formulieren aan 
burgemeester Maas aan. 

Burgemeester Maas bracht tijdens 
de raadsvergadering naar voren dat 
de SP hem deze formulieren had 
aangeboden en dat hij er voor zou 
zorgen dat de gegevens gedeeld 
gaan worden met de raadsleden van 
Sint-Oedenrode. De SP werkgroep 
Sint-Oedenrode hoopt dat de raads-
leden de commentaren serieus zullen 
nemen en er ook daadwerkelijk iets 
mee gaan doen. De SP zal dit kritisch 
blijven volgen.

Heemkundige kring viert zestigste verjaardag met 
fotoboek

De heemkundige kring 'De Oude 
Vrijheid' bestond vorige maand zes-
tig jaar. Dat vierden de leden dins-
dagavond in 'De Gouden Leeuw' op 
bescheiden wijze. Tijdens de feest-
avond werd het eerste exemplaar 
van het fotoboek 'Sint-Oedenrode 
100 jaar in beeld' aan de vereniging 
overhandigd.

De oprichting van de Rooise heem-
kundige kring ging in twee etappes, 
zo vertelde vicevoorzitter Rien van 
Tilburg. De eerste poging om een 
heemkundige kring op te richten 
vond plaats in 1941. Op 26 juni van 
dat jaar was er een oprichtingsver-
gadering en daarbij besloten mensen 
uit Sint-Oedenrode, Schijndel en Son 
en Breugel tot oprichting van een re-
gionale heemvereniging. Er volgde 
daarna op 21 juli nog een keer een 

vergadering. Op 15 sep-
tember 1941 verbood de 
Duitse bezetter de vereni-
ging op straffe van twee 
jaar cel of een geldboete 
van 2000 gulden.
Tien jaar na de bevrij-
ding van Sint-Oedenrode riepen Jan 
Lathouwers en Xander van Ves-
sem de Rooise bevolking op om 
een heemkundige kring op te rich-
ten. Die oproep deden Lathouwers 
en Van Vessem nadat zij in Sint-
Anthonis een heemwerkkamp had-
den bezocht en honderden andere 
enthousiaste Brabanders hadden 
ontmoet. Nu zestig jaar later blijkt 
dat deze nieuwe heemkundige ver-
eniging onder een gunstiger ge-
sternte is geboren dan die van 1941.
Hoogtepunt van de avond was ze-
ker de overhandiging van het jubi-

leumboek 'Sint-Oedenrode 100 jaar 
in beeld'. Dat is een fotoboek dat 
honderd jaar teruggaat in de tijd. De 
foto's in het boek zijn volgens de sa-
menstellers van het boek voor iedere 
Rooienaar jong of oud herkenbaar. 
“Er zijn foto's bij van zo'n honderd 
jaar geleden en ondanks dat de om-
geving enorm is veranderd, heeft ie-
dereen meteen herkenning”, zo zegt 
Richard de Visser die voor de teksten 
zorgde. De foto's zijn afkomstig uit 
de verzameling van de familie van 
Lieshout en andere Rooise fotogra-
fen.

tember 1941 verbood de 

ging op straffe van twee 

Film: TV Meierij
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Woningcorporatie Wovesto behoort 
tot 18 beste corporaties in het land 
Als het gaat om de kwaliteit van 
dienstverlening en lage kosten voor 
de bedrijfsvoering behoort Wovesto 
tot een van de 18 beste woningcor-
poraties in Nederland en de enigste 
corporatie in Oost-Brabant met een 
AA-positie. Wovesto behaalde voor 
het onderdeel huurderstevreden-
heid een 7,7. Dit blijkt uit de lan-
delijke Aedes-benchmark woning-
corporaties. Wovesto is erg trots op 
dit resultaat.

Hoogste score huurdersoordeel
312 Nederlandse woningcorporaties 
deden dit jaar mee met de Aedes-
benchmark en in totaal 144.000 
huurders gaven een oordeel over 
‘hun’ corporatie. Dit resulteert in een 
uitgebreid overzicht aan de hand 
waarvan corporaties hun cijfers on-
derling kunnen vergelijken.
Het gemiddelde cijfer voor de kwa-
liteit van de dienstverlening is opge-
bouwd uit de scores voor drie onder-

delen: het betrekken van de woning 
voor nieuwe huurders, uitvoeren 
van reparaties voor huurders met 
een reparatieverzoek en het verlaten 
van de woning voor vertrekkende 
huurders.
Wovesto scoort in die vergelijking 
dus erg goed. Huurders geven de 
corporatie gemiddeld een 7,7. Dat 
is bijna een half punt hoger dan het 
landelijk gemiddelde (7,3). 

Bedrijfsvoering
Bij Wovesto zijn de gemiddelde be-
drijfslasten per wooneenheid (VHE) 
€ 901,-. Ook daarmee bevindt de 
woningcorporatie zich in klasse A op 
het gebied van bedrijfsvoering.

Sinds jaar en dag streeft Wovesto naar 
een uitstekende dienstverlening en 
naar lage bedrijfslasten. Deze landelijke 
benchmark is het bewijs dat Wovesto 
als kleine corporatie het heel goed doet 
in de ogen van haar huurders.

A M E R I C A NA M E R I C A N

Diner

T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

DECEMBER MAAND DUUR??? 
NIET BIJ ONS!!! 

Op dinsdag, woensdag en donderdag 
voor 3 personen friet + 3 frikandellen of kroketten 

slechts € 6,00 
Deze actie geldt de hele maand december

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
www.intratuin.nl

* Bij aankoop van een 
echte kerstboom vanaf 
24.95 ontvang je een 
waardecheque t.w.v. 20.-. 
Maximaal 1 cheque per 
boom. De cheque kun 
je inwisselen van 5 t/m 
25 januari 2015. 
Kijk voor de uitgebreide 
actievoorwaarden 
op onze website.

Intratuin Veghel 

www.intratuin.nl

echte kerstboom vanaf 

waardecheque t.w.v. 20.-. 
Maximaal 1 cheque per 

je inwisselen van 5 t/m 

Kijk voor de uitgebreide 

4.95*
Kerstboom

Elke zondag 
open tot 
kerst

Volgens wethouder Jan van Burgs-
teden is dat zeker het geval. “Hoe 
kunnen we dit vlot gaan trekken?” 
vroeg hij de aanwezigen. Burgsteden 
wil het dorp zelf ‘in zijn kracht zetten’ 
en kijken welke initiatieven daaruit 
komen. “Breng grondeigenaren sa-
men met diegenen die graag zouden 
willen bouwen en maak samen een 
plan. De gemeente wil zeker kijken 
hoe we dat kunnen faciliteren.” Het 
standpunt van Van Burgsteden lijkt 
een ware ommezwaai in gemeen-
telijk beleid. “Waar bent u geweest 
de afgelopen jaren?” vroeg Erik 
Huijbregts verwonderd. “De betrok-

kenheid van de Ollanders was jaren 
geleden al groot en wat dat betreft 
is er niet veel veranderd. Alleen de 
houding van de gemeente is blijk-
baar veranderd.” Twan Brinkman 
bleef sceptisch: “We zijn jaren gele-
den met allerlei plannen gekomen. Er 
is een groep gevormd met jeugdige 
geïnteresseerden, maar dat mocht 
niet baten. Hoe denk je dat nu aan 
te pakken? Je kunt niet verwachten 
dat een twintigjarige met een com-
pleet plan naar voren komt.” 

De gemeentegrond aan de Locht zit 
momenteel muurvast, maar er zijn 

wel andere opties binnen de dorps-
kern. Jos Markus wil grond verkopen 
aan diezelfde Locht, Jan van Hoof 
blijkt plannen tot verkoop van grond 
en Leo Overmars noemde namens 
Wovesto de mogelijkheden aan de 
Misse en op ’t Binnenveld (oude 
locatie basisschool). Erik Huijbregts 
roept dorpsgenoten op om de hui-
dige kansen te pakken. De Ollandse 
dorpsraad wil initiatiefnemers graag 
bij elkaar brengen. 

Vervolg voorpagina

Woningbouw in Olland hoog op agenda 

Ook directeur van Wovesto, Leo Overmars, gaf informatie.

SMC 0413 biedt 
gratis twittercursus 

SMC0413 biedt maandagavond 
8 december 20.00 uur een gratis 
avond over twitter. Dit wordt ver-
zorgd door marketing adviseur 
@MaaikeGulden. 

“Op internet kan iedereen aan de 
slag met dezelfde middelen, maar 
niet iedereen weet hoe je online 
marketing het meest effectief in 
kunt zetten.” Maaike Gulden is 
zelfstandig marketing adviseur en 
naast mede organisator van Social 
Media Club Breda (SMC076) eige-
naar van The Marketing Factory, 
een bureau voor online communi-
catieadvies. “Ik geloof in de kracht 
van sociale media. We leven in een 
wereld waar iedereen met elkaar 
verbonden is via sociale media. Je 
kunt dus ook gemakkelijk contact 
maken. Dit kan alleen als je parti-
cipeert, inspireert en kennis deelt.” 
Maaike treedt regelmatig op als 
spreker, is mede-oprichter van 
SMC076 en blogger voor Frank-
watching, PowerPR en Twitterma-
nia. Daarnaast is ze auteur van het 
boek ‘Zakelijk twitteren voor ge-
vorderden in 60 minuten‘. 

De avond is in Cultureel Centrum 
Mariendael, Laan van Henkensha-
ge 2, Sint-Oedenrode. Inloop vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur, net-
werken na afloop. Aanmelden via 
www.smc0413.nl 

Wie viert de Kerst 
zonder zijn of haar liefde? 

Woont hij of zij in het buitenland? 
Ben je van plan je liefde op te gaan zoeken

tijdens de feestdagen? Ken je iemand 
met een lief in het buitenland?

We horen het graag! 
redactie@demooirooikrant.nl
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*Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De korting is van toepassing op het voordeligste product.
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De korting is van toepassing op het voordeligste product.

50% KORTING
OP ELK 2e PRODUCT

VAN JANZEN

drogisterij & parfumerie 
Van der Linden

Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl

EXTRA SINTERKLAAS-KOOPAVOND:
Donderdag 4 december zijn wij tot 21.00 uur geopend en natuurlijk 

vrijdag 5 december tot 17.00 uur voor:

Alle aankopen worden voor u feestelijk en met 

zorg ingepakt! En bovendien kunt u de gehele 

maand december profiteren van de onderstaande 

actie van het luxe merk JANZEN:

diverse Sint-aanbiedingen op geschenkverpakkin
gen 

dames- en herengeuren

Oh kom er 
           eens kijken...

Sokken, muts, riem of shawl,
Bij Gerits hebben ze het 
allemaal!

Markt 28, 5292 AB Sint-Oedenrode
T (0413) 47 70 30 - www.geritsmode.nl

Heuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nl

DE MOOISTE COLLECTIE KERSTKAARTEN 
VINDT U BIJ ONS! 
A.S. DONDERDAGAVOND TOT 21.00 UUR GEOPEND.

Heuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nlHeuvel 20 5492 AD Sint-Oedenrode Tel 0413-473919 www.paperas.nl

Verrassend Veelzijdig

Originele cadeaus van Sinterklaas
Koopavond 4 December

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Sinterklaastip
Gourmetschotel Verheijen 

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

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

deze gourmetschotel kunt u aanvullen met:

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

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

*dient vooraf besteld te worden

Vrijdag 5 december zijn wij 
tot 17.00 uur open!

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

           eens kijken...           eens kijken...

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
ONTVANG € 17,- 

PER GRAM, 14 KRT.

 donderdag 4 december 
tot 20.00u koopavond

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode

T: 0413-477049

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

Aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig van 10 t/m 23 maart 2014.

GRATIS Boekenweekgeschenk bij besteding van minimaal  
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken in de Primera winkel  
of op Primera.nl. OP=OP.

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

WIJ HEBBEN 
WÉL 

KOOPAVOND 
OP 

DONDERDAG 
4 DECEMBER
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Opbrengst komt ten goede aan Rooise doelen

Tafelen voor het goede doel

De Rooise afdeling van de Lions hield zater-
dagavond alweer voor de vijftiende keer haar 
traditionele mosselavond. Zo’n tweehonderd 
gasten genoten in de Beckart in Nijnsel van 
een heerlijke maaltijd die de Lions voor hen 
kookten en serveerden. 

“De Mosselavond is één van de evenementen 
die de Rooise afdeling van de Lions ieder jaar 
weer houdt. Het belangrijkste doel van deze 
evenementen is geld inzamelen voor goede 
doelen en we houden het dit jaar dicht bij huis. 

De opbrengst van deze avond komt namelijk 
ten goede aan mensen in Sint-Oedenrode die 
het minder breed hebben. Maar zo’n avond 
versterkt ook de onderlinge band tussen de 
verschillende leden van de Lions”, vertelt John 
ten Ham, de president van de Rooise Lions.

Meer dan mosselen alleen
“Het is een mosselavond en twee derde van 
onze gasten eet dan ook mosselen, maar we 
weten dat er ook mensen zijn die liever iets 
anders hebben. Voor hen staan er spareribs op 
het menu”, zo vervolgt Ten Ham. “We hebben 

meer dan 200 kilo mosselen ingekocht 
en daarnaast staat er in de keuken ook 
nog ongeveer 50 kilo spareribs klaar 
voor de liefhebbers. Het is vooral de 
kunst om te zorgen dat je niet te wei-
nig inkoopt, want er mag niemand met 
honger naar huis gaan. Maar alles dat je 
over hebt gaat ten koste van het goede 
doel. Om alles rondom de Mosselavond 
goed te laten verlopen hebben we een 
mosselcommissie. Deze mensen organi-
seren de avond en zorgen ook voor de 
inkoop”.

Alles wat er bij de Mosselavond komt 
kijken regelen de Lions zelf. Het maakt 
niet uit of het gaat om het inrichten 
van de zaal, de bediening, de inkoop, 
het bereiden van de mosselen en de 
spareribs. Zelfs het toetje wordt door 
de Lions zelf gemaakt. 

Het idee voor de Mosselavond ont-
stond alweer bijna twintig jaar gele-
den. Kees Weeder was toen in Zoe-
termeer bij een vergadering van de 
Lions daar. In Zoetermeer was elk jaar 
een diner in een restaurant en de op-
brengst daarvan kwam ten goede aan 
de Lions. “Dat moeten wij in Rooi ook 
maar eens doen was toen mijn idee, 
maar wel op zijn Roois. Op zijn Roois 
was dat we niet zoals in Zoetermeer 
ervaren koks laten koken. Maar” zo 
vervolgt Kees, “wij besloten alles zelf 
te doen en zo is de Rooise Mossel-
avond ontstaan”.

doelen en we houden het dit jaar dicht bij huis. anders hebben. Voor hen staan er spareribs op 
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voor de liefhebbers. Het is vooral de 
kunst om te zorgen dat je niet te wei-
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Alles wat er bij de Mosselavond komt 
kijken regelen de Lions zelf. Het maakt 

- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  volledig aan tafel 

geserveerd
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes

- 188 zitplaatsen
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein
-  dagelijks geopend 

vanaf 16.30 uur

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811, FB/Lounge8Sushi

SUSHI & GRILL

1e en 2e kerstdag geopend 
vanaf 13:00 uur. 

Lunch: 25,80 p.p.
Diner 37,50 p.p. 

Alleen diner incl. aperitief & Lounge 8 Special Sushi of Sashimimix

1e en 2e kerstdag geopend

Alleen diner incl. aperitief & Lounge 8 Special Sushi of Sashimimix

Autoschade
Bedankt Autobedrijf J. Voets 

voor de fijne 
en vakkundige samenwerking.

Huygensweg 1 Schijndel
tel. 073 5495144

www.mebautoschade.nl
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nog   dagen

tot carnaval  
74PAPGAT JOURNAAL

Oproep aan alle Papbuiken

Zestiende titelveiling in proeverij van Ouds
Zaterdag 13 december wordt voor 
de zestiende keer de Titelveiling 
gehouden in Papgat. Voordat de 
Titelveiling begint is er een diner bij 
de Beleving. Hierbij zullen Prins Igo 
Pap d’n Urste met Adjudant Marco 
en hun dames aanwezig zijn. Ook 
schuiven titelhouders van het afge-
lopen seizoen aan tafel. 

Onder de muzikale begeleiding van 
de kapel gaat het hele gezelschap 
naar Proeverij van Ouds. Wil je niets 
van dit alles missen? Kom dan za-
terdag 13 december om 20.00 uur 
naar Proeverij Van Ouds of meld je 
aan voor het diner. Dit diner is voor 
iedereen toegankelijk. Tegen beta-
ling van €27,50 kan iedereen zich 
aanmelden via titelveiling@papgat.

com. Het diner wordt mede gespon-
sord door “de Beleving”. Ook zal 
er van het bedrag €5,- ten goede 
komen aan carnaval in Papgat. Het 
menu is te vinden op de website van 
Stichting Papgat: www.papgat.com. 
Tijdens de titelveiling kun je mee-
bieden op titels, titels winnen in een 
van de loterijen, of gewoon genieten 
van het geweldige spektakel.

COLUMN
Prins Igo

Een vliegende start voor prins igo
Na de vliegende start waar ik de 
vorige keer over schreef, zijn we in 
volle vaart door gegaan. Op vrijdag 
na de receptie volgde ‘het feestje 
bij de Prins’. Waarom? Geen idee. 
Gewoon omdat dat hoort. Nou dan 
weet je meteen in wat voor een ge-
zelschap je terecht bent gekomen. 
In polonaise en luid het “Willem 
Papbuik” zingend kwamen de Raad 
van Elf, de Stichting en de hofdames 
binnen. De toon was gezet voor wat 
later bleek een fantastische avond. 
Ietwat luidruchtig, maar super ge-
zellig.

De zaterdag erna was even schrik-
ken. Vroeg in de avond kwam ik 
er achter dat mijn steek niet meer 
stond op de plek waar ik hem de 
dag er voor had achtergelaten. Oké, 
het spel is op de wagen…. Dan maar 
ff appen ”Heeft iemand een blauwe 

steek gezien?” Niemand. 
De volgende ochtend zouden we 
foto’s gaan maken bij Citroëndealer 
Van den Berg. Dat kan natuurlijk niet 
zonder steek, maar zoals zo vaak: 
Als de nood het hoogst is, …. of zo-
als Sinterklaas het altijd verwoord: 
”Alles komt goed.” Laat het nou net 
Sinterklaas zijn die mij ’s ochtends 
belde. Of ik een uurtje later in vol or-
naat in een Roois café kon verschij-
nen met mijn adjudant. Zijn pieten 
hadden een belangrijk pakje voor mij 
gevonden en de Sint wilde dat graag 
aan mij uitreiken. 1 en 1 is 2, dus in 
rap tempo richting de Sint. Een man 
een man, een woord een woord. Ik 
kreeg mijn cadeau en mijn vermoe-
den was juist. In het pakje zat mijn 
steek. Dan snap je het spel!
Daarna snel door naar de fotolo-
catie en naar de receptie van Prins 
Mark I van de Oivers in Zijtaart. Met 

medewerking van de Blaosplekkers, 
die ons muzikaal fantastisch onder-
steunde, hebben we ons in Zijtaart 
weer van een goede kant laten zien.
Ik heb wel eens oud-prinsen ge-
sproken en die zeiden stuk voor 
stuk dat het een druk programma is 
wat je als prins af moet werken. Dat 
bleek, want na Zijtaart mochten we 
meteen door naar de Rooise Klom-
penklets. Ik dank K.V. De Narrekap 
hartelijk voor de uitnodiging, want 
we hebben een fantastische middag 
mogen beleven met heel veel klets. 
En ja, dan moet je er als prins wel 
eens aan geloven, maar dat is niet 
erg. In tegendeel, want …

Papgat wij zen nie te stuiten en hou-
wen pas op as ze gaon sluiten.
Alààf. 

Prins Igo Pap d’n Urste

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlaw.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

Stichting biedt gezinnen in problemen mogelijkheid om Sinterklaasfeest te vieren

Rooise houdt Sinterklaas Bestaat feest
Voor veel kinderen in Nederland 
is Sinterklaas en pakjesavond het 
hoogtepunt van het jaar.  Echter bij 
lang niet alle kinderen in Nederland 
staat er op 5 december een zak met 
cadeautjes op de stoep. Vanwege 
financiële moeilijkheden rijdt de 
goedheiligman meerdere huisjes 
stilletjes voorbij, maar... Speciaal 
voor deze kinderen verzorgt Sinter-
klaas Bestaat een spetterend Sinter-
klaasfeest.

Sinterklaas Bestaat is een landelijk 
initiatief om gezinnen die onder de 
armoedegrens leven ook de moge-
lijkheid geven om Sinterklaas te vie-
ren. Circa één op de tien kinderen 
kan de schoen niet zetten vanwege 
financiële problemen van het ge-
zin. De stichting Sinterklaas Bestaat, 
bestaat al sinds 2005 en is een lan-
delijke stichting. In samenwerking 
met het Rode kruis wordt er ieder 
jaar een Sinterklaasfeest gevierd in 
meerdere steden, waaronder Nijme-
gen.

De studentendesk Rode Kruis Nij-
megen organiseert jaarlijks het Sin-
terklaas Bestaat Project. Ook dit 
jaar werd er weer een groots Sinter-
klaasfeest gehouden. Namelijk op 
zaterdag 29 november in voorzie-
ningshart de Biezantijn. Het Sinter-
klaasfeest wordt georganiseerd door 
de uit Sint-Oedenrode afkomstige 
Laure Vorstenbosch, projectleider 
van Sinterklaas Bestaat 2014. 

Tijdens het Sinterklaasfeest werden 
ongeveer 100 kinderen verrast met 
een theatershow, waarin ze zelf 
leerden om een echte zwarte piet 

te zijn, kwam Sinterklaas zelf langs, 
en was er volop strooigoed, koeken 
en drinken voor ouders en kind en 
kregen ze een Sinterklaaszak met 
cadeaus mee naar huis. 
Om dit alles te kunnen doen, is de 
stichting ieder jaar afhankelijk van 
sponsoring door diverse bedrijven. 
Sponsoring en donaties in de vorm 
van geld, cadeaus en levensmid-
delen zijn altijd van harte welkom 

en kunnen ze zeer goed gebruiken. 
Laure heeft samen met Lisa Mul-
der dit jaar alle details rondom het 
Sinterklaasfeest geregeld en zij zijn 
zeer blij met alle donaties die ze 
hebben ontvangen. Voor meer in-
formatie kunt u terecht de website 
van Stichting Sinterklaas Bestaat: 
www.sinterklaasbestaat.nl,  of de 
facebookpagina: www.facebook.nl/
sinterklaasbestaat.  

Sinterklaas met de vijf theaterpieten, zijn vijf eigen pieten en Laure 
Vorstenbosch, Projectleider (rechts onder met de witte blazer). Ook 
vrijwilligers Lisa en Laura (links onder) staan op de foto.

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Sinterklaas
Recept van de sint: Heerlijke kruidige speculaasplaat koek

Volg ons op Facebook.com/SmakelijkBrabant.
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Bereiding:

Oven voorverwarmen op 180 
graden. Bakplaat bekleden 
met bakpapier of flink invetten.

Doe de bloem en boter in een 
grote kom. Wrijf door elkaar 
met je vingers tot het brood-
kruim lijkt. Doe de suiker, 
bakpoeder, specerijen en het 
zout erbij en meng alles. Doe 
dan het ei erbij en meng het 
geheel tot een glad en zacht 
deeg.

Druk of rol het deeg egaal uit 
op de bakplaat en strooi de 
amandelen erover en druk ze 
aan.

Bak de koek 30min in de oven, 
mocht de oven te snel gaan en 
lijkt aan te branden, leg er een 
stuk aluminium folie overheen
Laat afkoelen tot lauwwarm 
op de bakplaat en snij in 
stukken, nu verder af laten 
koelen op een rooster.

Verlanglijstje:

250gr tarwebloem

175gr koude boter in blokjes

200 gr bruine basterdsuiker

1/8 tL  zout (tL=TheeLepel)

1/2 tL  bakpoeder

1 1/2 tL kaneel

1/2 tL gemalen kardemom

1/4  tL gemberpoeder

1/4 tL gemalen anijszaad

1/4 tL gemalen kruidnagel

1/8 tL gemalen nootmuskaat

1/8 tL  gemalen foelie

1 ei los geklopt

75 gram amandelschaafsel
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Elke week heeft zijn eigen thema:

1e Woensdag v/d maand: 
Gerecht v/d Week

2e Woensdag v/d maand:
Opfrissers

3e Woensdag v/d maand:
Budget Diner

4e Woensdag v/d maand:
Vers Tips

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 Maak kennis met Smakelijk Brabant!

Volgende week: Budget Diner: Teriyakispiesen

Smakelijk Brabant, wekelijks in deze krant!

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

www.smakelijkbrabant.nl

Volg ons op:

Elke week vindt u in deze 
krant, op pagina 8 heerlijke 
recepten, tips, gerechten etc. 
van verschillende bedrijven of 
van mensen zoals u.

Alle artikelen zijn ook terug te 
lezen op onze Social Media en 
op www.smakelijkbrabant.nl.

Heeft u zelf een heerlijk 
recept, of een goede tip? 
Stuur een bericht naar 
info@smakelijkbrabant.nl.
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Eric
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Geslaagde Avond van 't 
Nederlandse lied in de Ossekop
Afgelopen zaterdag gingen de han-
den de lucht in en werd er uit volle 
borst meegezongen met alle kandi-
daten die zich hadden ingeschreven 
voor de tweede avond van het Ne-
derlandse lied. 

Vele bekende en minder bekende 
liedjes kwamen voorbij en werden 
vol overgave vertolkt. Iedereen was 
het er over eens; volgend jaar weer!  
De Avond van 't Nederlandse lied 

was de opmaat naar een muzikale 
decembermaand in de Ossekop. Ko-
mende zaterdag bijten The Spiders, 
de golden oldies & sixtiesband uit 
Eindhoven het spits af. Verder staan 
op het programma o.a. The Bluestal-
kers en The Two tones Swing & 
Boogie band. Ook het aangenaam 
gestoord meezing orkest de Sanse-
veria's staat weer eens op 't podium. 
Voor 't volledige programma in de-
cember zie www.ossekop-rooi.nl    

Zij Actief Nijnsel krijgt pieten op bezoek
Nadat Sint en zijn Pieten in Nijnsel 
gearriveerd waren, kwamen twee 
Pieten woensdagavond 26 no-
vember een bezoek brengen bij Zij 
Actief Nijnsel.

Het werd niet alleen even een be-
zoekje brengen. Ze hadden zelfs de 
Bingokaarten en de nodige peper-
noten mee gebracht. Samen met de 
aanwezige dames werd er op ver-
schillende manieren Bingo gespeeld. 
Sportief, met gaan staan en zitten. 
Maar ook de originele manier kwam 
aan bod.
Als afsluiting van de avond hadden 
de Pieten nog een verhaal bingo bij 
zich. De avond kon niet meer stuk. 
Dankzij cadeau-Piet, die alle winkels 
af was geweest. Gingen de dames na 
afloop met een leuk pakje naar huis. 
Pieten, bedankt en tot volgend jaar.

KERSTBOMEN
Voor een boom 
groot of klein 
moet je op 
MOSBULTEN 16 
te Sint-Oedenrode 
zijn

Keuze uit maar liefst 5 
soorten met kluit of in pot

Verkoop ook op zondag

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

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

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

Ons feestvarken 
Mieske wordt 40 Jaar!

't Benkskuh & friends 18
We hebben een nieuwe rubriek bij DeMooiRooiKrant: 
Allebei 18!! Stuur een foto van u zelf toen u 18 was en 
van uw zoon of dochter in zijn of haar 18e levensjaar. 
Wat dacht u in die tijd, of hoe stond u in het leven? 
Vergelijk dat eens met uw zoon of dochter op die leeftijd. 
Een leuk onderschrift is dus welkom! 
Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl.
Alvast bedankt!

Ja, het is 
echt waar 

Werner 
wordt echt 

50 jaar50!

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

Tygo
26-11-2014

Zoon van 
Erik en Kimberley 
van Steenbergen

Broertje van Lizzy en Senna 

Pastoor Hackenstraat 51
5491CE Sint- Oedenrode

www.facebook.com/demooirooikrant
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Mooi op  leeftijd
Noud van de Zanden 40 jaar 
koorzanger

Donderdagavond 20 november, 
tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest, 
werd Noud van de Zanden gehul-
digd. Veertig jaar was Noud koor-
zanger bij het Boskantse kerkkoor.

Daarna bij het Gemengd kerkkoor 
Nijnsel waar hij nu nog actief lid van 

is. Voorzitter Zus Kusters spelde, 
onder groot applaus, het gouden 
koorspeltje op. Zijn vrouw werd in 
de bloemetjes gezet. De Robijnen 
jubilaris werd feestelijk toegezonden 
door alle koorleden.

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

Gratis deskundige hoortest en persoonlijk advies
We werken samen met alle zorgverzekeraars

Heuvel 18 I Sint-Oedenrode I 0413-472720 I huiskensoptiek.nl

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

UW HOORSPECIALIST
KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED

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

Het is weer tijd voor de ‘Odendael Kerstmarkt’
Voor veel mensen is het intussen een 
blinkende ster op de kalender ge-
worden; de jaarlijkse Kerstmarkt van 
Odendael. Dat is ook de bedoeling 
want de markt is er voor iedereen. Zo-
veel mogelijk mensen binnenkrijgen, 
zorgt namelijk voor de nodige gezel-
ligheid.

En dat past nou precies bij de Kersttijd. 
Woensdagavond 10 december van 
20.00 tot 22.00 uur staan er meerdere 
kramen voor de bezoekers klaar. Kra-
men met enthousiaste kooplui die van 
alles bij zich hebben. Kerstartikelen, 
sieraden, bloemen en planten en nog 
heel veel meer. Eigenlijk voor ieder wat 
wils. Net als andere jaren wordt ook 
gezorgd voor lekkere versnaperingen 
en gezellige (live) muziek. Een perfecte 
manier dus om alvast in de stemming 
te komen van de naderende Kerst. 

“Meld het Mona”; CDA opent 
meldpunt mantelzorg
CDA Tweede Kamerlid Mona Ke-
ijzer heeft een meldpunt voor 
mantelzorgers geopend: “Meld 
het Mona”. Met het meldpunt wil 
het CDA van mantelzorgers zelf 
horen, waar zij tegenaan lopen nu 
de langdurige zorg per 1 januari 
wordt overgeheveld naar de ge-
meenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. 
Mantelzorg overkomt je. Iemand 
waar je van houdt, wordt ziek en 
heeft zorg nodig. Deze zorg is voor 
de hele samenleving onvervang-
baar en onbetaalbaar”, zei Keijzer 
op het CDA-congres. “Hun erva-
ringen zijn een belangrijke graad-
meter voor het succes van de de-
centralisatie van de zorg naar de 
gemeenten”.

Keijzer benadrukte dat veel gemeen-
ten hard bezig zijn om de overgang 
van de zorg in goede banen te lei-
den. Maar dit is geen garantie dat 
alles goed zal gaan. “Dit kabinet 
legt een grote verantwoordelijkheid 
neer bij de gemeenten. De effec-
ten hiervan zullen door de zorgbe-
hoevenden en hun mantelzorgers 
ervaren worden. Het CDA wil deze 
mensen waar nodig ondersteunen."

Het CDA gaat de binnengekomen 
reacties bundelen en gebruiken bij 
haar beoordeling van de uitvoering 
van de decentralisatieplannen van 
het kabinet. Waar mogelijk worden 
reacties doorgegeven aan lokale 
CDA afdelingen om te kijken of er 
voor een specifiek probleem een 
passende oplossing kan worden 
gevonden.

Bewoners Ameroyenhof adopteren binnenhof

Loek Badoux is veertig jaar kweker 
geweest. Sinds enige tijd woont 
hij aan het Ameroyenhof in Sint-
Oedenrode. Om fit en bezig te blij-
ven dook hij met regelmaat de bin-
nentuin in om werkzaamheden te 
verrichten. Plotseling kreeg hij het 
idee om het onderhoud van de ge-
meente over te nemen. Maandag-
middag werd de adoptieovereen-
komst getekend. De gemeente kon 
zich dus wel vinden in het plan.

Het is zeker niet de eerste keer dat er 
een adoptieovereenkomst met bur-
gers werd getekend. Eén van de eer-
ste keren gebeurde dat aan de Bolle 
Akkers, toen die wijk werd gebouwd. 
Vorig jaar nog offerden bewoners 
aan de Pastoor Teurlingsstraat zich 
op om hun eigen groenstrook te on-
derhouden en daarmee te behouden. 

Ook worden een aantal 
groenperken op woonerven 
al geruime tijd door omwo-
nenden bijgehouden. De 
gemeente stimuleert sinds enkele ja-
ren de betrokkenheid van bewoners
(-groepen) bij het groenbeheer.
In de adoptieovereenkomst staan 
afspraken die met de bewoners zijn 
gemaakt. Loek staat als initiatiefne-
mer niet alleen. “Martien Vos doet 
dit samen met mij. Hij zag me altijd 
alleen werken en vond het zielig”, 
lacht de initiatiefnemer. Samen met 
wethouder Van der Heijden stopten 
ze na het tekenen, symbolisch, de 
eerste planten in de grond. “Groen 
verbindt”, zegt Van der Heijden stel-
lig. “Dat zie je wel weer door dit 
soort initiatieven. Het samen onder-
houden van deze tuin is goed voor 
de sociale contacten. Mensen hel-

pen elkaar of maken een praatje. Bo-
vendien is er al een speelvoorziening 
en misschien komt er nog een jeu de 
boulesbaan. Dat maakt het een plek 
voor iedereen.”  
Loek en Martien zijn de mannen die 
de plek gaan onderhouden. De ge-
meente staat echter altijd klaar voor 
grotere klussen, zoals grasmaaien. 
Bovendien zijn zogenaamde ‘groen-
coaches’ oproepbaar als er vragen of 
opmerkingen zijn. De heren kunnen 
in ieder geval vooruit, want uit han-
den van de wethouder ontvingen ze 
een ludiek ‘starterspakket’ wat on-
der ander bestond uit een hark en 
werkhandschoenen. Die zullen ze 
nodig hebben…

Ook worden een aantal 
groenperken op woonerven 
al geruime tijd door omwo-
nenden bijgehouden. De 

Loek Badoux kijkt lachend toe als wethouder van 
der Heijden (r) zich in het zweet werkt.

Film: TV Meierij

Film: TV Meierij
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ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
 De zaak waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

B orchmolendijk  9  |  5492A J Sint- Oedenro de |  T:  0413472362

w w w.elec troworldroxs.nl

In december 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD

Techniek = Troef hield in de regio al 
meerdere Werelden van Techniek. 
De instantie is er voor om techniek 
te promoten onder de jeugd. Sa-
men met de bibliotheek en Mariën-
dael zorgde ze voor een breed aan-
bod. Een 3D printer was aanwezig, 
de begeleiders van het techniek-
lokaal van Mariëndael, het enige 
echte Rooise legoteam wat vol-
gende week een eerste wedstrijd 
heeft in Eindhoven, verschillende 
bedrijven en scholen als Fioretti en 
Elde College om deelnemers weg-
wijs te maken in leuke activiteiten.

Legoteam
Want daar draaide het vooral om. 
“Kinderen moeten iets kunnen 
‘doen’. Dan vinden ze het leuk en 
interessant”, reageert Gijs van der 
Wilt van Mariëndael. Hij keek blij 
rond. Het eerste uur zag er name-
lijk een stuk drukker uit dan vorig 
jaar. “Zo willen we ieder jaar groei-

en. Het heeft tijd en bekendheid 
nodig”, zegt hij, terwijl hij naar 
zijn legoteam loopt. Sinds enkele 
maanden heeft Sint-Oedenrode 
een eigen legoteam. Via de we-

reldwijde First Lego League krijgen 
de jongens en meiden opdrachten 
om uit te voeren. Ze stomen zich 
nu klaar voor de First Lego League 
wedstrijd te Eindhoven. Tijdens 
de Werelden van Techniek lieten 
ze zien waar ze toe in staat zijn. 
Voorgeprogrammeerde robots van 
lego schieten een balletje door een 
ring. Max van Doorn is één van de 
teamleden. “Vorig jaar heb ik me 
op deze dag opgegeven voor het 
legoteam. Ik vind het leuk om met 
mindstorms te werken. Het zijn de 
onderdelen waar je een lego-robot 
mee kunt programmeren. Iedere 
zaterdag knutselen we hier”, ver-
telt hij honderduit. Via een vriendje 
kwam Max bij het team terecht. Zo 
hoopt het legoteam meer bollebo-
zen aan te trekken.

Techniek = Troef
“Alle kinderen mogen binnenlo-
pen. Samen met de ouders, dat is 
alleen maar fijn. Die kunnen dan 
zien wat hun kinderen leuk vinden, 
maar ook wat ze allemaal kun-

nen.” Henny Knechten is van Tech-
niek = Troef. Vol overgave stort ze 
zich in het stimuleren van kinderen 
om later voor techniek te kiezen. 
Landelijk wordt er eveneens veel 
energie in gestoken om de bran-
che populair te maken. “Dat werpt 
zijn vruchten af”, weet Knechten. 
“Aan de landelijke cijfers is te zien 
dat steeds meer jeugd kiest voor 
techniek. Niet alleen op vmbo ni-
veau, maar ook op mbo- en hbo 
niveau. Dat is een belangrijke ont-
wikkeling.”

Op eigen houtje
Sommige kinderen kwamen op ei-
gen houtje. Zoals Sterre en Veerle 
bijvoorbeeld. Samen waren ze druk 
bezig met een 3D-pen. “Ik had 
van een vriendin gehoord dat dit 
vandaag was. Ik vind het leuk om 
nieuwe dingen te leren en om iets 
te maken”, zegt Sterre, terwijl ze 
de pen hanteert. Ze hoefden zich 
zeker niet te vervelen. Naast de 3D-
pen stond een 3D-printer. Die trok 
veel bekijks. In een aangrenzend 
lokaal hielpen leerlingen van het 
Elde aanwezige jongens en meiden 
met het maken van een bijzonder 
wagentje. Naast het legoteam was 
het spectro-lokaal gesitueerd. Daar 
leerden kinderen educatief om-
gaan met elektriciteit. Ook in de 
grote zaal werd daar aandacht aan 
besteed. Er kon tevens een wiel 
worden vervangen (met een echte 
overall aan natuurlijk), paperclips 
worden gemaakt, spijkerslaan en 
knutselen bij een stand van het 
technieklokaal. Dat was nog lang 
niet alles. De organisatie heeft dus 
alles gedaan wat in het vermogen 
lag om er een geslaagde middag 
van te maken. Aan de gezichten 
van veel kinderen was te zien dat 
dat geslaagd was. 

Vervolg voorpagina

Werelden van Techniek gaan open voor Rooise kinderen

Het Rooise legoteam Electrics liet zien wat het in huis had.

Wethouder van Burgsteden speelde met vuur tijdens de opening van de middag.
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Niet om de weg

Laten we de weg beschrijven
terwijl we schrijven aan de weg
uit rechte woorden opgetrokken
neergelegd en uitgeschreven

de weg tot nu toe afgelegd
in stappen gaandeweg beschrijven
niet om terug te keren naar waar
wij kwamen ooit vandaan maar

om in kaart te brengen wat
doorgaans onder leven wordt verstaan

laten we met aandacht schrijven
niet om de weg maar om het gaan

en zo nog even blijven

   Kees Hermis

Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt 
vrijwilligers  
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn De Meierij is steeds op 
zoek naar vrijwilligers voor uiteen-
lopende vragen in Schijndel en Sint-
Oedenrode. Ook deze keer hebben 
we weer een aantal interessante va-
catures voor u.

Sinds afgelopen zomer is het Vluch-
telingenWerk voor Schijndel, Sint-
Oedenrode en Sint-Michielsgestel 
gehuisvest in cultureel centrum ’t 
Spectrum, Steeg 9i in Schijndel. Zij 
maken deel uit van Vluchtelingen-
Werk West- en Oost-Brabant & 
Bommelerwaard (WOBB). 

Helaas is de toestand op sommige 
plaatsen in de wereld nog zo vijan-
dig, dat mensen moeten vluchten 
om hun vege lijf te redden. Neder-
land is één van de landen die deze 
vluchtelingen een veilig onderko-
men biedt. Ook in onze gemeen-
ten verwelkomen wij een groep 
van hen. Daar komt heel veel bij 
kijken, zoals opvang, begeleiding, 
taalcursus Nederlands enz. Zelden 

hebt u met uw vrijwillige inzet men-
sen zo concreet kunnen helpen. In 
het werkgebied van Vluchtelingen-
werk-WOBB worden op korte ter-
mijn nieuwe vrijwilligers gezocht 
voor taken als begeleiding, onder-
steuning, taalcoach en assisteren bij 
taallessen.
U krijgt begeleiding in de door u 
gekozen taken. Bovendien is er een 
mogelijkheid van kilometervergoe-
ding, wanneer u bijvoorbeeld vanuit 
Schijndel in Sint-Oedenrode uw vrij-
willigerswerk gaat doen.
Neem vrijblijvend contact op en laat 
u uitleggen welke mogelijkheden en 
uitdagingen het vluchtelingenwerk u 
te bieden heeft.

Voor aanmelding of informatie 
kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Wel-
zijn De Meierij, telefoon 073 – 544 
14 19 of stuur een e-mail naar: 
vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze website voor al 
onze vacatures en activiteiten 
(www.welzijndemeierij.nl).

Kaartavond in Boskant
Donderdag 4 december, net voor 
het landelijke Sint-gebeuren, be-
ginnen ze in Boskant met de derde 
kaartavond van het seizoen. 

Deze avond wordt georganiseerd 
door Ritabuurt, Boskant-West en 
Beukenbuurt. In de Vriendschap is 
iedereen om 20.00 uur van harte 
welkom. Er zijn mensen om te rik-
ken en te jokeren. In twee rondes 
speel je met verschillende men-
sen en probeer je een mooie prijs 
bij elkaar te kaarten. Niet alleen 

voor deze avond, maar deze score 
wordt ook meegenomen naar het 
eind van dit seizoen. Dan worden 
alle punten van alle kaartavonden 
bij elkaar opgeteld en komt er dus 
een superwinnaar uit de bus. Zo-
ver is het gelukkig nog lang niet. 
Dus heb je zin in gezelligheid? Zin 
in een potje kaarten?  Kom gerust 
naar de Vriendschap. De inschrijf-
kosten zijn 1.50 euro. Je hoeft ui-
teraard  helemaal niet uit Boskant 
te komen. Iedereen is van harte 
welkom.

Klant wint 
factuurbedrag 
terug

Vorige week dinsdag heeft Citroën 
van den Berg een klant erg blij ge-
maakt. Dhr. Jonkers uit Veghel deed 
mee aan de actie ‘win uw factuur-
bedrag terug.’ Via de site van MyCi-
troën stuurde hij zijn factuur op. Hij 
won een bedrag van 450 euro terug. 

Harrie Dekkers vertelt trots over zijn koeien

Veel passie en hard werken levert prachtige resultaten op
Op 25 oktober dit jaar kreeg 
Harrie Dekkers uit Sint-Oedenrode 
de bekroning op zijn werk. Bij een 
nationale keuring in Mariënheem 
won hij met zijn prachtige stier een 
nationale titel. Na jarenlang hard 
werken is dit wel het hoogtepunt, 
om zo’n geweldige prijs in ont-
vangst te mogen nemen.

Door: Bart van der Heijden

Harrie heeft zijn liefde en passie voor 
rundvee met de paplepel ingegoten 
gekregen. ‘’Mijn ouders hadden 
vroeger ook een boerderij met koei-
en, zo ben ik er vanzelf ingerold’’, 
vertelt hij. Zo rond zijn vijftiende was 
de boerenzoon al druk bezig met 
het werken op de boerderij, met de 
koeien uiteraard. Sinds midden jaren 
‘80 heeft hij zijn eigen zoogkoeien-
houderij. Daar wordt een bijzonder 
koeienras gehouden, namelijk de 
Blonde d’Aquitaine.

“IK ZAG HEM STAAN 
IN EEN WEILAND, 

EEN BEETJE SCHRAAL, 
MAAR WEL EEN DIER 

MET POTENTIE 
DACHT IK.”

“De Blonde d’Aquitaine zijn name-
lijk heel erg sterk en hebben weinig 
last van gebreken en ziektes’’, ver-
telt de kenner. ‘’Ook komt het bijna 
nooit voor dat ze een keizersnede 
nodig hebben en dat horen de men-
sen graag. Mensen willen graag 
diervriendelijk vlees.’’ De bijzondere 
koeiensoort is rond 1960 ontstaan 
uit drie lokale rassen uit Zuid-Frank-
rijk. Sinds die tijd is het ras uitge-
groeid tot een volwaardig vleesras. 
In Nederland komen de koeien nog 
niet zo heel veel voor.  ‘’Omdat je 
ze niet vaak ziet, stoppen veel men-
sen voor de wei waar mijn koeien 
staan’’, lacht Harrie. ‘’Laatst kwam 

er een bezorger van DHL langs met 
zijn busje. Hij parkeerde langs de 
weg en haalde zo’n grote camera 
uit zijn bus en begon de stier te fo-
tograferen. Het is mooi om te zien 
dat mensen er zoveel interesse in 
hebben. Ik heb ook niks te verber-
gen, iedereen mag mijn dieren zien. 
Diervriendelijkheid staat hoog in het 
vaandel bij ons’’, zegt de liefhebber 
enthousiast.

De koeien van Harrie mogen dan 
voor het vlees worden gebruikt, 
maar het voornaamste vindt hij het 
fokken van de dieren, daar focust 
hij zich op. ‘’Om de twee tot drie 
jaar heb je een nieuwe stier nodig, 
Gericault gaat dan naar een andere 
Blonde fokker.’’ Twee jaar terug had 
Harrie een nieuwe stier nodig en 
kwam terecht bij de stier Gericault v. 
Theodule. ‘’Ik zag hem staan in een 

Harrie Dekkers (derde van rechts) met zijn ploeg en zijn koeien.

Natuurlijk! Sint Oedenrode geeft kick-off bijeenkomst
Natuurlijk! Sint-Oedenrode is in oprichting. Het wordt een over-
koepelende organisatie – voortvloeiend uit Stichting Rooi Promo-
tie – die bij voornemens is om Sint-Oedenrode nu écht op de kaart 
te zetten. Aanstaande dinsdagavond is de eerste bijeenkomst in de 
Knoptoren.

Tijdens die avond wordt het volgende gepresenteerd: - Presentatie 
van de activiteitenkalender voor 2015 - Presenteren van nieuw logo 

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Harrie Dekkers vertelt trots over zijn koeien

Veel passie en hard werken levert prachtige resultaten op

weiland, een beetje schraal, maar 
wel een dier met potentie dacht ik, 
dus had ik hem gekocht’’, herinnert 
de Rooienaar zich nog. 

Nu, twee jaar later, ging Harrie voor 
de derde keer met zijn team naar de 
nationale keuring in Mariënheem 
voor de Blonde d’Aquitaine. De 
stier en vier van zijn kalveren gingen 
mee. ‘’Het was er erg druk en de 

koeien gingen telkens in groepjes de 
ring in om bekeken te worden. Maar 
toen mijn stier de ring in kwam, had-
den we heel even de ring voor ons 
alleen, dat was erg mooi’’, glundert 
Harrie. ‘’Dit was pas de derde keu-
ring voor ons, dus dat het zo goed 
zou uitpakken hadden we niet hele-
maal verwacht.’’ 

Harrie volgt de keuring al een jaar 

of tien, maar de afgelopen drie jaar 
deed hij ook mee met zijn koeien. 
‘’De vorige twee keren wisten we 
van te voren dat we niet veel kans 
maakten op goede resultaten, maar 
het is altijd leerzaam om mee te 
doen. Dan weet je waar je staat en 
hoeveel je nog moet werken om een 
mooie prijs mee naar huis te nemen’’, 
zegt hij. ‘’Zo’n proces kan goed een 
jaar of tien, vijftien, duren. Zo zie je 
maar dat hard werken loont.” 

Als bedrijfsgroep VOF Dekkers-
Hastenberg namen ze de vierde 
prijs mee naar huis en dat was zeker 
geen slecht resultaat. ‘’Onze groep 
bestond uit de stier Gericault v. 
Theodule en vier van zijn kalveren. 
In één van die kalfjes zie ik denk ik 
wel een goede opvolger van Ge-
ricault. Ik denk dat die ook wel zo 
mooi kan worden’’, predikt Harrie 
met vooruitziende blik. 

Een vierde prijs als bedrijfsgroep 
mag dan niet slecht zijn. Het echte 
hoogtepunt was toch wel de natio-
nale titel voor zijn stier. “Zo’n nati-
onale titel binnenhalen is erg mooi 
om mee te maken”, straalt hij nog 
steeds. “Het is een geweldige erva-
ring en we hebben er heel veel leuke 
reacties op gehad. Toen we daar bij 
die keuring waren en de prijs hadden 
gewonnen, werden we ook omringd 
door vele fotografen, echt gewel-
dig!”

Naast dit schitterende werk, gaat 
Harrie er ook voor zorgen dat veel 
vlees van zijn koeien terecht komt 
bij Puur Brabant wanneer de koeien 
aan hun einde komen. “Ik ben een 
voorstander van diervriendelijk vlees 
en daarom behandel ik mijn dieren 
ook op een goede manier. Ik zorg al-
tijd dat ze goed te eten en te drinken 
krijgen en laat ze zoveel mogelijk vrij 
rondlopen in onze wei. De dieren 
krijgen veel ruimte en hebben een 
mooie plek waar ik wat heuveltjes en 
kuilen heb gemaakt, zodat ze daar 
ook op of in kunnen liggen.”

Natuurlijk! Sint Oedenrode geeft kick-off bijeenkomst
- Insteek vrije tijd en recreatie. Ook deze domeinen komen aan het 
woord. 

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om een bijdrage te leveren 
aan de avond. Of gewoon om te luisteren en/of ideeën te ventile-
ren. Aanmelden mag via info@natuurlijksintoedenrode.nl. Volgende 
week leest u in DeMooiRooiKrant een uitgebreid interview over dit 
nieuwe initiatief wat mede vanuit de gemeente is geïnitieerd. 

WĲ  ZĲ N IN WINTERSE SFEREN!
∙ KERSTBOMEN 

∙ KERSTSTUKJES VANAF € 4,95
∙ VOLOP KERSTDECORATIES 

O.A. MUZIEKSPEELDOZEN, KERSTHANGERS 
EN WINTER GEURKAARSEN

OOK HEBBEN WĲ  LEUKE SINT KADO’S!

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l

 

Te huur gevraagd: 

Landbouwgrond
  

omgeving Sint-Oedenrode / Best 

Voor meedere jaren te pachten. Locatie en oppervlak te bespreken.
 Voor informatie kunt u contact opnemen met Bjorn Kohlmann. 

Tel. 0413 - 480 472 óf mail naar bjorn@vdberk.nl 

Boomkwekerij Gebr. van den Berk B.V.  ı  Donderdonk 4  ı  5492 VJ  Sint-Oedenrode  ı  ww.vdberk.nl 

Leerlingen groep 5 en 6 bouwen 
feestje in The Joy

Speciaal voor kinderen 
uit groep 5 en 6 was er 
voor de eerste keer een 
party in The Joy te Nijn-
sel. Het was volgens de 
organisatie een groot 
succes en de bedoeling 
is dat een dergelijk par-
tijtje vaker georgani-
seerd gaat worden. 

De kinderen kregen stiften en bol-
len wol om nog meer kleuren te 

creëren. Dat lever-
de een mooi kleurenspektakel op.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

www.frietfeest.nl
0413-490855 / 06-51601912 

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa 
in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------

Beste Sint en Piet, 
vergeet de hond Niet!!

Munchy letter 
voor maar €2,50
Rawhide Schoen 

vanaf €1,95

--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, 
garagedeuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

Bent u klaar voor de winter?
Haal nu alvast uw strooizout in huis

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode 
T: 0413-472642 

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

10 OF 25 KG VOOR SCHERPE 
PRIJZEN!

--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Wintervio-
len, coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, 
laan en parkbomen. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

--------------------------------------
Yankee Candle geurkaarsen, diverse 
geuren 
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Diverse posters te koop, vanaf € 4,95
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Kerstbomen: uitzoeken op het veld, 8 
euro per stuk. Lieshoutseweg 57, Nijnsel
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

   

Geen oplossing van de foto van vorige week. Jammer, maar helaas. Weet u wel wie er op deze foto staan? En 
waar deze foto gemaakt is? Laat het ons weten aub. Dat kan via de mail (redactie@demooirooikrant.nl), via 
de telefoon (0413-479322) of loop eens binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4, kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Te Koop Garage aan de Juliana-
straat in Sint-Oedenrode. Voor info 
0653813686 / 0651912299
--------------------------------------

interieur

D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tpt 16.30u. 
www.denhuisraad.nl
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------

Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Beter leren communiceren. Voor een 
(inter)actieve workshop: neem contact 
met ons op via www.debundel.net
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies. Voor meer 
info bel 0413-478388
--------------------------------------

Gevonden/verloren

gevonden:
bij ‘t Wapen van Eerschot op vrijdag-
ochtend: sleutel aan sleutelhanger met 
minnie mouse en mini mundi. Info: 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Wie heeft er afgelopen zaterdag na de 
wedstrijd Boskant-Nijnsel per ongeluk 
een verkeerde jas meegenomen. Het is 
een donkergrijze-zwarte herenjas met 
capuchon. 06-22686622
--------------------------------------

Diversen

7 dec. Vlooienmarkt
Sporthal de Heiberg
Heerseweg 49 Veldhoven
120 kramen vol! 9-16 u.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
Wat hebben de hoog vliegende vlieg-
tuigen te maken met de opwarming 
van de aarde? N.A. Denker
--------------------------------------

GOEDE ZORG ZONDER ZORGEN?

	 Vergelijk	zorgverzekeringen

	 Scherpe	premies

	 Wij	helpen	u	graag

Bereken	premie
via	www.klompbv.com

Assurantiebedrijf Klomp BV
Dorpstraat	2,	Gemonde			|			Tel.		+31	(0)73-5512367

Dagelijks
te koop 

KERSTBOMEN

L. Eijkemans
Bus 1

Sint-Oedenrode
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& WelzijnZorg

podotherapie
Bij pijn aan of in de voeten, en-
kels, knieën, rug of heupen kan 
een podotherapeut een uitkomst 
bieden. Podotherapeuten zijn 
specialisten die allerlei klachten 
kunnen behandelen. Erkende po-
dotherapeuten zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Podotherapeuten (NVvP). 
Naast een behandeling van de 
voeten kan een podotherapeut 
ook allerlei hulpmiddelen aanbe-
velen, zoals steunzolen of speci-
ale schoenen. 

Podotherapie wordt alleen in 
ernstige gevallen door de basis-
verzekering vergoed, namelijk 
bij een diabetische voet die een 
verhoogd tot zeer hoog risico 
heeft op het ontstaan van won-
den (simms 1 t/m 3 kwalificatie). 
Soms kan de zorg uit de basis-
verzekering geleverd worden als 
ketenzorg, in samenwerking met 
de huisarts, zorgverleners en de 
zorgverzekeraar. Er hoeft dan 
geen eigen risico te worden be-
taald.
In alle overige gevallen is een 
aanvullende zorgverzekering ver-
eist. Ook hier geldt dat het eigen 
risico niet van toepassing is. Bij 

sommige verzekeraars valt de 
vergoeding voor podotherapie 
samen met de vergoeding voor 
steunzolen en/of andere voet-
hulpmiddelen. Let hierop bij het 
afsluiten van een aanvullende 
polis. 

Benieuwd wat uw zorgverzeke-
raar vergoedt voor podotherapie 
in 2015?
Bekijk dan het vergoedingen-
overzicht Podotherapie 2015 op 
www.podotherapie.nl.
Of neem contact op met de po-
dotherapeut voor meer informa-
tie hierover.
 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Wanneer u ook in 2015 gebruik wilt blijven maken van fysiotherapie, 
kijk dan nu goed of uw polis in het komende jaar ook voldoende 

vergoedingen heeft vanuit uw aanvullende verzekering. 
Tot 1 januari heeft iedereen de tijd om zijn huidige basisverzekering te 
wijzigen en tot 1 februari heeft u de mogelijkheid om voor een nieuwe 
te kiezen. U staat dan weer voor de keuze voor een (aanvullende) ziekte-

kostenverzekering. Kijk bv. op www.fysiotherapie2015.nl
Bij Fysiorooi blijven wij dezelfde kwaliteit leveren voor dezelfde kosten. 

Zodoende verandert er voor u niets en blijft u de kwaliteit ontvangen die u 
van ons gewend bent. Fysiorooi heeft contracten met alle zorgverzekeraars 

en u kunt bij ons zonder verwijzing direct een afspraak maken.

Neulstraat 23, Sint Oedenrode
www.fysiorooi.nl
info@fysiorooi.nl
0413-473196

Like ons op facebook

Ook in 2015 zijn wij uw leverancier van: 
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Geriatriefysiotherapie
• Oedeemtherapie

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

15 december 2014: Inloopdag van 10.00 - 15.30 uur!
Gratis advies/beoordeling van uw gebitsprothese met
gratis prothese reiniging ! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

Let bij de keuze van de zorgverzekering vooral op wat er verzekerd is

Opkomst bij zorgmarkt lager dan verwacht

Tubes tandpasta en mandarijnen, 
maar ook de lekkere snoepjes zoals 
pepernoten waren er volop. Toch kon-
den de deelnemers aan de zorgmarkt 
in Mariëndael hun waren nauwelijks 
slijten want de opkomst was lager 
dan verwacht. Voor die mensen die 
afgelopen donderdag wel de moeite 
hadden genomen om te komen was er 
vooral één advies: “Neem een restitu-
tiepolis!”

“Het aantal bezoekers valt me erg te-
gen”, zegt Joost de Vaan van de ge-
lijknamige fysiotherapiepraktijk. Hij 
nam het initiatief voor de zorgmarkt in 
Mariëndael. “We krijgen eigenlijk het 
hele jaar door vragen over wat er wel 
en wat er niet wordt vergoed door de 
verzekering. Mensen kunnen hiermee 
echt geld besparen! Juist daarom had 
ik vanavond een grote opkomst ver-
wacht, juist omdat we die vragen nu 
kunnen beantwoorden.”

Voor de mensen die wel kwamen was 
er voldoende informatie te krijgen bij 
de zes Rooise zorgaanbieders; naast 
Fysiotherapie Joost de Vaan en Van 
Kuringe verzekeringen, waren ook lo-
gopediepraktijk Brewel, Tandarts de 
Rooij, Mohr Diëtetiek, podotherapie 
Sint-Oedenrode en Cesar oefenthera-
pie aanwezig.  De belangrijkste bood-
schap van de avond was toch wel dat 
alleen een restitutiepolis de beste dek-
king geeft. Maar wat is nu precies een 

restitutiepolis en wat 
zijn de alternatie-
ven? Die vraag kan 
Koen van Kuringe 
het beste beant-
woorden. “Er zijn in 
principe drie soor-
ten polissen. De 
eerste is de budgetpolis, die biedt een 
beperkte keuze in zorgverleners en dan 
kan het gebeuren dat je voor een be-
paalde behandeling naar een zieken-
huis in Rotterdam of Groningen moet. 
Die polis is echt de goedkoopste, maar 
die adviseer ik niemand.”

Als tweede is er de naturapolis. Bij deze 
polis heeft de verzekerde een uitge-
breidere keuze  in zorgaanbieders dan 
bij de budgetpolis. “Maar”, zo vervolgt 
Koen van Kuringe, “je kunt met zo’n 
polis in principe alleen maar terecht bij 
de zorgverleners die een contract met 
jouw verzekeraar hebben. Het kan dan 
gebeuren dat je voor bijvoorbeeld een 
tandarts of fysiotherapie naar Best of 
Veghel moet, tenzij dat je zelf een aan-
zienlijk bedrag bijbetaalt.

Mensen die een restitutiepolis afslui-
ten, zijn vrij in hun artsenkeuze. De 
verzekeraar vergoedt bij deze polis de 
kosten die er voor een behandeling 
staan. Toch betekent een keuze voor 
een restitutiepolis nog niet dat er dan 
geen dilemma’s meer zijn. Want naast 
het basispakket kun je als verzeke-

ringsnemer kiezen voor 
aanvullende dekkingen en meer of 
minder eigen risico.

“Verzekeringsmaatschappijen verzeke-
ren vooral angst”, zegt van Kuringe. 
“Mensen moeten alleen dat risico 
verzekeren waarvan zeker is dat je 
het loopt of kunt lopen. Als voorbeeld 
noem ik een aanvullende verzekering 
voor brillen en lenzen. Als mensen uit-
rekenen wat de premie is en wat voor 
vergoeding er tegenover staat, is het 
nog maar de vraag of een aanvullende 
verzekering de moeite waard is. Daar 
staat wel tegenover dat als je een pak-
ket hebt voor brillen en lenzen en er 
zit ook fysio in het aanvullende pakket, 
dat je die fysio waarschijnlijk gratis of 
in elk geval bijna voor niets hebt verze-
kerd. Maar”, zo gaat Van Kuringe ver-
der, “dat is echt een individuele keuze. 
Bij die keuze kunnen wij zeker helpen. 
Maar mensen kunnen ook op onze 
website kijken naar de zorgvergelijker. 
Die vergelijkt niet op kosten, maar op 
zorgpakketten en dat is eigenlijk veel 
belangrijker dan op prijs”, zo sluit Van 
Kuringe af.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Kaartavond CV 
’t Skrothupke
Op zaterdag 20 december houdt  CV 
’t Skrothupke uit Sint - Oedenrode 
weer zijn traditionele kaartavond.

U kunt weer rikken of jokeren voor 
mooie vleesprijzen, levensmiddelen-
pakketten en vele andere prijzen. De 
avond begint om 20 uur en wordt 
gehouden in café Oud Rooy.
Inschrijven kan vanaf 19.45 uur.
Een uitgesproken gelegenheid om tij-
dens deze donkere dagen voor Kerst 
en Nieuw, eens met anderen een 
avondje gezellig te ontspannen en on-
der het genot van een drankje samen 
een kaartje te leggen. Ouderwetse 
gezelligheid met een sportief karakter. 

Sinterklaas kienen 
in Meerschot
Woensdag 3 december heeft de  
kienavond van wijkvereniging  
Eerschot een sinterklaastintje. Wij 
beginnen om 20.00 uur in Meer-
schot. Er is een extra ronde en van-
zelfsprekend heeft Zwarte Piet alle 
kien en  loterij prijzen ingepakt.

Ook zijn de voorbereidingen voor 
kerst al in volle gang. Dus leden meld 
je aan! Wil je op donderdag 18 de-
cember kerststukjes komen maken. 
Geef je op bij Gerda tel 476173.Dit 
is voor de kinderen vanaf groep 3 
en volwassenen. De jeugd van 8 tot 
12 jaar kan zich bij Carin tel 475759 
opgeven voor de Filmavond op 19 
december. Al onze  60+ leden zijn 
welkom op de kerstmiddag/avond 
op 20 december. Wel even Tonnie  
475726 bellen. Ook wij doen mee 
met Hart voor elkaar van de Rabo-
bank. Verzilver je stem en stem op 
onze wijkvereniging.

Al 130 teams ingeschreven 

Rooi kwist massaal op 27 december

Wat wordt ons “hoofdkwartier”? 
Hebben we voldoende laptops? Wie 
weet er wat? Wie gaan er op pad 
voor de buitenvragen?  En wie kun-
nen we nog als hulplijn inschakelen? 
De voorbereidingen op De Rooise 
Kwis houdt de gemoederen flink be-
zig. Een brede kennis van verschil-

lende onderwerpen is  de sleutel tot 
succes, maar welke vragen en onder-
werpen er precies aan bod komen zal 
tot 27 december een groot geheim 
blijven. Intussen hebben zich al 130 
teams ingeschreven voor tweede 
editie van De Rooise Kwis. Rooi zal 
op 27 december dus massaal in de 
ban van De Rooise Kwis zijn.

2 nieuwe categorieën bekend
“Un end keuren”, “Mooi Rooi “Hed-
de ’t al geheurd”, “Tét zat”, “Van 
veul een bietje” en “Bij ons in ‘t turp” 
zijn de zes categorieën die al bekend 
gemaakt waren door de organisatie. 
De volgende twee categorieën die in 
de quiz opgenomen zijn, zijn “Kun-
de” en “Tis nie mir wa ut gewist is”. 

Hiermee zijn acht van de twaalf cate-
gorieën inmiddels bekend.

Goede doelen 
Elk deelnemend team aan De Rooise 
Kwis speelt voor een goed doel naar 
keuze. Dit doel dient een Roois ka-
rakter te hebben of een hele sterke 
connectie met Rooi te hebben. Diver-
se teams hebben nog geen keuze ge-
maakt voor welk goed doel zij gaan 
spelen. Het doorgeven van het goed 
doel kan tot en met 22 december. 
Teams die geen goed doel selecte-
ren spelen automatisch mee voor het 
goede doel dat is geselecteerd door 
de organisatie van De Rooise Kwis, 
dit jaar betreft dat Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan 
via www.derooisekwis.nl. Inschrijf-
geld bedraagt €15,- per team. Er is 
geen limiet aan het aantal teams 
maar wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval verze-
kerd van deelname. Stel jouw team 
van vrienden, familie, kennissen, col-
lega’s enz. samen en schrijf je in. Een 
team mag uit een onbeperkt aantal 
personen bestaan, maar tussen 7 en 
15 personen werkt het best.
Via de Mooi Rooi Krant, www.der-
ooisekwis.nl en de twitter en face-
book-pagina’s van De Rooise Kwis 
blijf je op de hoogte gehouden van al 
het nieuws omtrent de Rooise Kwis.

Weer over het weer

Het weer is één van de meest be-
sproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te 
kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist min-
der regen dan normaal? Was het te 
warm of veel te koud. Hadden we 
reden om te klagen of kregen we ge-
woon dat wat we verdienden?

Het wordt wat saai om te vertellen, 
maar ook november was weer een 
maand die een behoorlijke duit in 
het zakje deed voor het warmste jaar 

ooit. Want daar is 2014 zeker voor in 
de race. Zonniger, droger en warmer 
dan normaal, hebben we dat dit jaar 
al niet vaker gehoord?

Veel zonniger dan andere jaren
Gemiddeld mogen we in november 
voor onze regio rekenen op 64 uur 
zon. Het werden er de afgelopen 
maand net geen honderd. Maar met 
97 uur op de teller scheelde dat niet 
veel. Zaterdag 8 november spande 
de kroon, die dag scheen de zon 
maar liefst 8 uur. Daar stonden ook 
drie dagen tegenover, waarop het 
helemaal zonder zon moesten doen.

Regen zoals afgesproken
November 2014 was een droge 

maand. Er viel niet eens de helft van 
de regen die we mochten verwach-
ten op basis van de statistieken. Het 
bleef op maar liefst negentien dagen 
helemaal droog. Op vier dagen viel 
er regen van betekenis en dat wil 
zeggen meer dan een millimeter. 
Maandag 3 november was de natste 
dag van de maand, toen viel er bijna 
13 liter regen per vierkante meter. 
Toch hebben daar niet veel mensen 
last van gehad omdat die regen bijna 
allemaal 's nachts viel.

Warmer dan normaal
De eerste dag van de maand was 
het met de warmte meteen raak. 
De thermometer wees zaterdag 1 
november, 20,3°C aan en dat is een 

warme dag. De laagste temperatuur 
hadden we dinsdagochtend 25 no-
vember. Veel mensen kunnen zich 
dat nog herinneren omdat ze toen 
voor het eerst ruiten moesten krab-
ben. De temperatuur daalde toen tot 
-2°C.  

Gemiddeld was november veel te 
warm. De gemiddelde temperatuur 
bedroeg 8,2°C tegen normaal 6,4°C. 
Ook de gemiddelde minimumtem-
peratuur was met 4,5 bijna ander-
halve graad hoger dan 3,2°C die we 
normaal hebben. Hetzelfde gold de 
afgelopen maand voor de maximum-
temperatuur die bedroeg 11,3°C in 
plaats van de 9,5°C waar we recht 
op hadden volgens de boeken.
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Mathieu Dirven Koffi econcert

'Meester-Gezel' met Tom van Aarle, accordeon: Veelzijdig en vol enthousiasme

Net zo veelzijdig als de zeggings-
kracht van het instrument dat van-
daag centraal stond was de waaier 
aan artistieke mogelijkheden van 

de man die 'carte blanche' kreeg om 
invulling te geven aan dit 'Meester-
Gezel' Mathieu Dirven concert. In 
het bijzijn van zijn vroegere docen-

ten Henk Tiebosch – accordeondo-
cent MIK en dirigent van 'Torkest' 
en Marc van Hoof –docent van het 
keuzevak muziek van het Zwijsen-
college, vele collega muzikanten en 
een zeer talrijk opgekomen publiek 
toonde Tom van Aarle zich een pro-
fessioneel accordeonist, een be-
geesterd dirigent, een uitstekend 
toetsenist, een bezield docent/pe-
dagoog, een begaafd arrangeur en 
een spontaan entertainer.

Door: Mattie De Schepper

Programma laat progressie ervaren
De opbouw van het programma  liet 
het publiek de mogelijkheid te erva-
ren dat bij het beheersen van een 
instrument het gezegde 'oefening 
baart kunst', zeer zeker ook voor het 
bespelen van de accordeon geldt.
Waar Floor en Marjon duidelijk op-
gelucht waren dat ze het tot een 

goed eind gebracht hadden, had-
den Joop en Sergio een optreden 
voor een zo groot publiek ietsje on-
derschat en toonden Robin en Jo-
nah dat  ze hun instrument al aardig 
beheersten en muzikaal goed bezig 
waren. 

Samenspel en eigen arrangementen
Veelbelovend en bewondering 
wekkend was het samenspel van 
Wendy, Maartje en Niek; hier zat 
muziek in! Een selecte afvaardiging 
van het accordeonorkest 'Torkest', 
lieten ons een sterk staaltje tech-
niek,  instrumentbeheersing, en 
doorleefd ensemblespel meebele-
ven. De directie van Tom van Aarle 
toonde grote bevlogenheid. Hij di-
rigeert met heel zijn wezen. De ar-
rangementen die hij en collega do-
cent Niels Tiebosch maakten voor 
de solostukken van o.a. Wendy en 
van Niek getuigden van kundigheid 
en inleving.

Solisten en eigen band 'Fifty Fifty'
De aangekondigde 'verrassing' na 
de pauze bleek een stuk voor solo 
slagwerk te zijn dat verbluffend 
knap vertolkt werd door Maartje. 
Toen Tom na afloop vermeldde dat 
Maartje hiermee daags van tevoren 
met glans was geslaagd voor haar D 

examen verwonderde ons dat niet. 
Als actuele 'surprise'  klonk daarna 
een stemmig gepeeld Sinterklaas-
liedje dat door een voltallig publiek 
spontaan werd meegezongen. 
Jammer dat Tom van Aarle, omwille 
van een pijnlijke schouder, enkele 
solostukken liet vervallen. Gelukkig 
liet hij ons toch nog kennismaken 
met het indrukwekkend heden-
daags werk van Ginastera. Deze 
repertoirekeuze en met name Toms 
eigen arrangement ervan voor slag-
werk, getuigde van durf en kundig-
heid maar ook van ontvankelijk-
heid en verwondering voor nieuwe 
klankbeelden. 

Tot slot trad Tom als toetsenist op, 
met Roel en Paul Smolders - bas en 
gitaar, Dennis Sleutjes - slagwerk en 
broer Olaf als leadzanger, van de 
band 'Fifty Fyfty'. Ware het niet dat 
de ingeplande tijd al overschreden 
was, had deze band – te merken 
aan het jongere deel van het pu-
bliek - nog best een uurtje mogen 
doorgaan. 
Tom heeft tijdens dit concert gul 
gedeeld van de vele talenten die 
hij heeft ontwikkeld en heeft als 
'Meester' zijn 'gezellen' ruim de 
kans gegeven hun eigen talent te 
toetsen.

Nieuw vaandel voor Odakoor

Het Odakoor uit Sint-Oedenrode 
heeft een nieuw vaandel gekregen 
en daar is het erg trots op. Vorige 
week dinsdagavond werd het tij-
dens een bijeenkomst gepresen-
teerd aan de leden. Het vaandel 
komt met het oog op volgend jaar 
goed van pas. 

Op een eerdere vergadering kwam 

koorlid Marijke van Rijn met een 
sketch voor een nieuw vaandel aan-
zetten. Daar werd positief op ge-
reageerd. Het was alleen nog zaak 
om iemand te vinden die het wilde 
vervaardigen. Daarbij kwamen ze uit 
bij dhr. en mevr. van Kuijk. Zijn heb-
ben vele uren in het project gesto-
ken. “Het resultaat mag er wezen”, 
aldus een trotse voorzitter. “Volgend 

jaar vieren we ons 45-jarig bestaan 
en verwelkomen we meerdere koren 
tijdens de vierjaarlijkse korendag. 
Het is mooi dat we het vaandel dan 
kunnen laten zien.” Het gaat goed 
met het Odakoor. Dit jaar zijn er 
meerdere leden bijgekomen. Echter 
zijn ze nog op zoek naar enkele bas-
sen en tenoren. “Die komen we nog 
wat tekort”, roept de voorzitter op. 

Foto’s Cor van Oorschot

Tom van Aarle (r) maakt er met zijn programma een mooi geheel van

 v.l.n.r.: secretaresse en voorzitter van het koor mevr. van Erp en 
dhr. van Rooij, dhr. en mevr. van Kuijk, de makers van het vaandel. 
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“Viega heeft hét toilet met het oog op de toekomst”

 “Het in hoogte verstelbare
toilet is nu te bezichtigen en
uit te proberen in de show-

room van Baderie Voss
in Sint-Oedenrode”

Baderie Voss
Industrieweg 11
5492 NG Sint-Oedenrode

Ma.  9.00 - 17.30 uur
Di.  9.00 - 17.30 uur
Wo. 9.00 - 17.30 uur
Do.Do.  9.00 - 17.30 uur
Vr.  9.00 - 17.30 uur
Za.  9.00 - 16.00 uur
Zo.  Gesloten

Sint-Oedenrode - Wanneer men tegen-
woordig een geheel nieuwe badkamer 
plaatst of een oude badkamer renoveert, 
denkt men voornamelijk aan de toekomst. 
Een badkamer moet levensloopbestendig 
zijn en dus flexibel mee kunnen verand-
eren met alle situaties. Met het nieuwe 
Eco Plus-element zit je voor de rest van je 
leven goed volgens Peter Voss, directeur 
van Installatiebedrijf P. Voss B.V.

Gezinnen met kinderen van verschillende 
leeftijden stellen andere eisen aan een 
woning dan bijvoorbeeld ouderen die langer 
op zichzelf willen wonen. Eén wooneis 
hebben ze echter gemeen: een badkamer 
die voor elke leeftijd flexibiliteit en comfort 
combineert. Tegenwoordig is het bijna niet 
meermeer nodig om een toilet te vervangen, 
omdat deze vaak een lange levensduur 
heeft. Toch zal een toilet meerdere malen in 
het leven mee moeten veranderen met de 
situatie. Een oplossing hiervoor biedt het

nieuwe Eco Plus-element van Viega. 
Hiermee kan de wc bij iedere keer dat 
deze wordt gebruikt, met één druk op de 
knop traploos in hoogte worden versteld. 
Elektronica of extra werkzaamheden zijn 
hiervoor overbodig. Peter Voss: “Het 

speelt in op verschilende levensfases en er 
hoeft dus geen nieuw toilet geplaatst te worden 
in de toekomst.” Alle technieken gaan schuil 
achter een glasplaat, zodat het geheel altijd bij 
het design van uw woning aansluit. Onzichtbaar 
weggewerkt achter veiligheidsglas, bevindt zich 
de installatie die nodig is voor deze vernieu-
wendewende innovatie. Alleen de drukknop die op de 
glasplaat wordt gemonteerd, is zichtbaar. Vol-
gens Peter Voss is de Eco Plus ingenieus, maar 
heeft het toch nog een heel mooi design. “Het is 
een mooi plaatje en past in een luxe badkamer.” 
Hij is daarom enthousiast om de opstelling te 
kunnen laten zien in zijn showroom.

De ervaren monteurs monteren het toilet in de 
woning. Daarbij kunnen alle andere wensen 
direct worden meegenomen. Deze extra service 
zorgt ervoor dat het toilet niet alleen correct is 
gemonteerd, maar alles ook keurig op elkaar 
aansluit. Hierdoor heeft u er later geen omkijken 
meer naar. 

Baderie en Installatiebedrijf Baderie en Installatiebedrijf P. Voss B.V. 
HetHet installatiebedrijf van Peter Voss bestaat al 
53 jaar en is een begrip in de wijde regio gewor-
den. Ze leveren een breed scala aan diensten 
en producten. Zo houden ze zich bezig met het 
adviseren in, ontwerpen van en het plaatsen 
van complete badkamers. Daarnaast worden 
ook loodgietwerken en verwarminsinstallaties 
geïnstalleerd.geïnstalleerd. Men wil tegenwoordig een badka-
mer met een persoonlijke sfeer waarin uitge-
breid ontspannen kan worden en dit kan Voss 
waarmaken met haar exclusieve sanitair. De 
toonzalen, met een oppervlakte van 2500 m2, 
bieden dan ook een rijkdom aan badkamerin-
richtingen welke zijn uitgewerkt in verschillende 
concepten. 

De klanten kunnen vrijblijvend terecht om rond 
te kijken, maar kunnen ook altijd persoonlijk 
advies krijgen. Het installatiewerk voor de 
gekozen badkamer kan ook volledig worden 
verzorgd, waardoor de kwaliteit en planning 
altijd gewaarborgd zijn. “Wij staan bekend om 
hoogwaardige service, exclusieve merken en 
eeneen klantgerichte, persoonlijke advisering,” 
aldus Peter Voss en daarom past het nieuw Eco 
Plus-element van Viega uitstekend bij Baderie 
Voss.
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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.

VV Nijnsel/TVE Reclame 
maakt kans op €10.000 
VV Nijnsel/TVE Reclame is genomi-
neerd voor de tweede ronde van de 
Nuon Club Competitie. Hiermee kan 
vv Nijnsel/TVE Reclame tot 10.000 
euro winnen om te investeren in ener-
giebesparing en duurzame energie.  

Via de Club Competitie helpt ener-
giebedrijf Nuon sportverenigingen 
met het verlagen van de energiereke-
ning. Vv Nijnsel/TVE Reclame heeft 
zich hiervoor ingeschreven en is door 
een jury geselecteerd als een van de 
vijftig genomineerden. De jury van 
de Nuon Club Competitie bestaat uit 
o.a. voormalig hockey-international 
Kim Lammers en sportjournalist Toi-
ne van Peperstraten. Iedereen kan tot 
10 december stemmen op vv Nijnsel/
TVE Reclame via http://clubcompeti-
tie.nuon.nl/stemmen. De negen ver-
enigingen met de meeste stemmen 
winnen de Nuon Club Competitie 
en daarmee een bedrag ter hoogte 
van de laatste energierekening (tot 
10.000 euro). De winnaars worden 
half december bekend gemaakt. 

Creatief idee
Vv Nijnsel/TVE Reclame heeft zich 
aangemeld voor de Nuon Club Com-
petitie met een goed idee om de 
energierekening omlaag te brengen. 
Als vv Nijnsel/TVE Reclame wint, wil 
zij het bedrag besteden aan bewust-
wording binnen de vereniging om-
trent besparen van energie en acties 
die het energiegebruik terug dringen. 
Het bestuur nam het initiatief om vv 

Nijnsel/TVE Reclame in te schrijven 
voor de Nuon Club Competitie. De 
belangrijkste reden om dit te doen, 
is dat vv Nijnsel/TVE Reclame graag 
de energierekening wil verlagen. Dat 
is immers een flinke kostenpost die 
jaarlijks terugkomt. 

Lagere energierekening
De Nuon Club Competitie ging van 
start op 23 oktober 2014. Sindsdien 
hebben ruim 100 clubs zich aange-
meld. Uit de inzendingen blijkt dat 
de gemiddelde energierekening circa 
15.000 euro bedraagt. Onderzoek 
dat Nuon liet uitvoeren in het kader 
van de Nuon Club Competitie toont 
aan dat clubs gemiddeld 10-15% 
kunnen besparen op de energiere-
kening via eenvoudige maatregelen. 
Die besparingen zijn wenselijk om-
dat de financiën van veel sportclubs 
onder druk staan. Bijna 40% van de 
sporters en vrijwilligers van sportver-
enigingen merkt dit doordat de club 
bijvoorbeeld minder trainingen kan 
laten plaatsvinden of dat de kantine-
prijzen en contributies omhoog gaan. 
Energiebesparing en duurzame ener-
gie kunnen clubs helpen om meer fi-
nanciële ruimte te creëren.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

advertorial

Wat gebeurt er allemaal op bedrijventerrein Nijnsel?

Maar liefst zeven bedrijven gooiden 
afgelopen vrijdagochtend de deu-
ren open voor kinderen van de Nijn-
selse basisschool. Het was weer tijd 
voor de jaarlijkse bedrijvenbezoek-
dag op bedrijventerrein Nijnsel. Een 
initiatief van de Dorpsraad. Wat ge-
beurt er allemaal in het bedrijfshart 
van het dorp? Die vraag en nog veel 

meer andere kwesties werden tij-
dens de ochtend beantwoord. 

Natuurlijk zijn er veel meer bedrijven 
gevestigd op het grote bedrijventer-
rein, maar om ze allemaal te bezoe-
ken zou een week in beslag nemen. 
Daarom een kleine greep uit een 
‘mooie collectie’. Voor de kinderen 

genoeg stof om in te verdiepen. Een 
ochtend is ook lang genoeg om de 
aandacht van de leerlingen erbij te 
kunnen houden. De bedrijven die 
deze editie participeerden waren 
Aben Reclame,  Abracad techno-
works, A & K techniek, Vos interieur 
en stijl, Hyundai M. van den Brand, 
Verba en KLV. 

Zo maakten de kinderen kennis met 
verschillende branches. Hoe zit de 
reclame-industrie in elkaar? Hoe 
wordt een kast of ander meubel ei-
genlijk gefabriceerd? Wat gebeurt er 
achter de deuren van een autoga-
rage? Er zijn zelfs bedrijven bij waar 
staand voor het pand niet duidelijk 
is wat er binnen allemaal gebeurt. 
Abracad, A & K, Verba en KLV zijn 
daar typische voorbeelden van. Een-
maal binnen ging er voor veel kin-
deren een wereld open. De verhalen 
van de eigenaars en de medewer-
kers maakten indruk. Zo hadden de 
kinderen genoeg stof om op school 
te vertellen. Maar ook ’s avonds aan 
de keukentafel, zullen de avonturen 

breed uitgemeten zijn. Of er uitein-
delijk jongens of meiden zijn die in 
het eigen Nijnsel op het bedrijven-
terrein gaan werken, valt nog te be-
zien. Ze weten nu in ieder geval wel 
waar ze uit kunnen kiezen. Al is de 
weg nog lang.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

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

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

Herindelingsontwerp Meierijstad
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken ter voldoening 
aan artikel 5 lid 2 van de Wet Algemene 
regels herindeling (Arhi) bekend dat het 
herindelingsontwerp Meierijstad met in-
gang van 5 december 2014 gedurende 
acht weken voor een ieder ter inzage ligt 
in gemeentehuis, Burgemeester Werner-
plein1 te  Sint-Oedenrode, gedurende 
openingstijden. Tevens is het herinde-
lingsontwerp digitaal raadpleegbaar op 
www.sint-oedenrode.nl.

Het herindelingsontwerp betreft de vrij-
willige herindeling van de gemeenten 

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot 
de nieuwe gemeente Meierijstad per 1 
januari 2017.

Gedurende deze termijn van acht weken 
kan een ieder een zienswijze kenbaar 
maken.  Uw zienswijze kunt u richten 
aan het college Burgemeester en wet-
houders van Sint-Oedenrode, 
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Sint-Oedenrode, 27 november 2014

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode

Het herindelingsontwerp van de nieu-
we gemeente Meierijstad ligt met in-
gang van 5 december acht weken ter 
inzage in de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel. Ook is het her-
indelingsontwerp digitaal in te zien.

Wat is  het herindelingsontwerp?
In de wet Arhi (Algemene regels herin-
deling)  staat welke regels nodig zijn om 
te kunnen komen tot een gemeentelijke 
herindeling. Eén van die regels is dat er 
een herindelingsontwerp moet liggen.

Wat staat er in het herindelingsontwerp? 
In het herindelingsontwerp staan on-
der meer de grenzen van de nieuwe 
gemeente, de nieuwe gemeentenaam 
(Meierijstad)  en  de beoogde fusieda-
tum  (1 januari 2017). Ook het visiedocu-
ment, waaraan inwoners, instellingen en 
bedrijven in de drie gemeenten hebben 
meegewerkt, is onderdeel van het her-
indelingsontwerp. In het visiedocument 
staat hoe de toekomstige gemeente er 
in sociaal-maatschappelijk, economisch, 
ruimtelijk en bestuurlijk opzicht uit 
moet gaan zien.
Verder wordt in gegaan op het waarom 
van de fusie.  Daarbij komen o.a. de  de-
mocratische legitimiteit, de professiona-
liteit van de ambtelijke organisatie en 
het financiële toekomstbeeld aan bod. 

Wat gebeurt er nadat het herindelings-
ontwerp ter inzage heeft gelegen? 
Nadat het herindelingsontwerp ter in-
zage heeft gelegen, moeten provincie 
en rijk nog groen licht geven. In maart 
volgend jaar nemen de gemeenteraden 
een definitief besluit waarbij rekening 
wordt gehouden met de ingediende 
zienswijze.

Hoe en waar kan ik zienswijzen indienen? 
Iedereen die dat wil, kan een zienswijze 
indienen op het herindelingsontwerp. 
Dat kan vanaf vrijdag 5 december  tot 
en met donderdag 29 januari 2015 in de 
gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode 
en Veghel.

Voor Sint-Oedenrode als volgt:
•  U kunt het herindelingsontwerp 

inzien in het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1. U kunt het herindelings-
ontwerp digitaal inzien via de website: 
www.sint-oedenrode.nl

•  Een zienswijze kan gezonden worden 
aan het college van Burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode,  
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 

Voor meer informatie: www.fusiessv.nl

Veranderingen Hulp bij het huishouden – 2 
Zorg in Nederland verandert. Dat geldt 
ook voor hulp bij het huishouden. Huis-
houdelijke hulp blijft een taak van de 
gemeente, maar de regering geeft er 
minder geld voor. Daarom werkt de 
gemeente voortaan anders. We kijken 
niet meer naar uren, maar naar het re-
sultaat: een schoon huis. In dit artikel 
informatie over wat u kunt verwachten 
van uw gemeente en wat de taak is van 
de zorgaanbieder. 

Wie bepaalt of ik huishoudelijke hulp 
nodig heb?
Als het u niet meer lukt uw huis zelf 
schoon te houden, kunt u bij de ge-
meente een aanvraag voor hulp indie-
nen. Een zorgconsulent gaat met u in 
gesprek over dit probleem. Die legt in 
een besluit vast of u lichte of zware 
ondersteuning nodig hebt om uw huis 

schoon te houden. In dit besluit staat 
niet om welke werkzaamheden het gaat 
en ook staan er geen uren in. Dat be-
spreekt u met de zorgaanbieder. 

Wat is de rol van de zorgaanbieder?
Met het besluit van de gemeente gaat 
u naar een zorgaanbieder die een con-
tract heeft met uw gemeente. Het uit-
gangspunt van de zorgaanbieder is om 
te kijken wat u wél kunt. Ook kijken zij 
of anderen u kunnen helpen, zoals fa-
milie, vrienden, vrijwilligers of buren. 
En of u geholpen bent met hulp van 
diensten in de buurt zoals een bood-
schappendienst of was- en strijkservice. 
Al deze ondersteuning zorgt er voor dat 
u op een goede manier zelfstandig kunt 
blijven wonen in een schoon huis. Pro-
fessionele hulp bij het huishouden is 
bedoeld als aanvulling op deze hulp. 

Gemeentelijke belastingtarieven 2015
Inwoners van Sint-Oedenrode betalen 
in 2015 (vanwege prijsindex/inflatie) 
1,65% meer belasting dan in 2014. 
Deze verhoging geldt voor OZB, markt-
gelden en leges. 
Door de verhoging van de landelijke 
afvalstoffenbelasting  is in 2015  de 
stijging van de gemeentelijke afvalstof-
fenheffing hoger dan de aangegeven 

1,65%, namelijk 4,8%. 
Het tarief rioolheffing blijft daarente-
gen gelijk aan 2014.
Wat betreft het tarief toeristenbelasting 
2015 is ook gekeken naar de omliggen-
de gemeenten. Het tarief in omliggende 
gemeenten is hoger. Sint-Oedenrode 
past het tarief mede daarom in 2015 
aan naar € 1,50 per persoon per nacht.

Ontwerp wijzigingsplan
Schijndelseweg 75, Sint-Oedenrode 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken 
bekend dat met ingang van vrijdag 
5 december 2014 tot en met don-
derdag 15 januari 2015  het ontwerp 
wijzigingsplan “Schijndelseweg 75 
Sint-Oedenrode” (NL.IMRO.0846.WP-
2014BUI04SCHWG75-ow01) met bijbe-
horende stukken ter inzage ligt. 

Informatie over het wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan heeft betrek-
king op de vormverandering van het 
agrarische bouwvlak Schijndelseweg 
75, kadastraal bekend als gemeente 
Sint-Oedenrode, sectie R, nummer 398 en 
399.

Inzage 
Het ontwerp wijzigingsplan is vanaf vrij-
dag 5 december 2014 tot en met don-
derdag 15 januari 2015 in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 

Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
op werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tevens is het wijzigingsplan 
raadpleegbaar op de landelijke voorzie-
ning www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de 
gemeentelijke website is het wijzigings-
plan raadpleegbaar via een rechtstreek-
se link naar de landelijke voorziening.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schrifte-
lijk of mondeling een zienswijze indienen 
op het ontwerp wijzigingsplan. Schrifte-
lijke zienswijzen dienen te worden ge-
richt aan: het college van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Te-
vens is het mogelijk om na het maken van 
een afspraak een mondelinge zienswijze 
in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch 
contact opnemen met J. van de Wijdeven 
van het team Ruimtelijke Ordening, tele-
foonnummer: 0413-481911.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft het voornemen de per-
soonsgegevens van onderstaande per-
sonen niet meer bij te houden in de BRP 
(Basisregistratie Personen).
Uit onderzoek van het team Klant Con-
tact Centrum/cluster burgerzaken blijkt 
dat geen uitsluitsel is verkregen over de 
verblijfplaats.

•  Scheutjens, L.M.A.L    
geboren 05-07-1965    
Christinaweg 2

•  Gogolinska, A.K.     
geboren op 08-06-1983   
Dommelrodelaan 17  

Dit voorgenomen besluit kan grote ge-
volgen en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkenen.
Bent u op de hoogte van het huidige 
adres van bovengenoemde personen, 
neem dan contact op met team Klant 
Contact Centrum van de gemeente Sint-
Oedenrode. Tel: 0413-481911.

Vooraankondiging bestemmingsplan 
Sluitappel Noord

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken op grond van ar-
tikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke Or-
dening (Bro)  bekend dat zij voornemens 
zijn een bestemmingsplan “Sluitappel 
Noord” op te stellen.  
Het bestemmingsplan voorziet in een 
passende juridische en planologische re-
geling om de woningbouwontwikkeling 
Sluitappel Noord, waarbij ruimte wordt 
geboden aan de bouw van maximaal 175 
woningen, mogelijk te maken. 
Het plangebied is gelegen in het noord-
oosten van Sint-Oedenrode. Ten noorden 
van het plangebied is het eerste deel van 
Heikant (woongebied Lange Steeg West 
en Oost en bedrijventerrein De Kampen) 
reeds gerealiseerd. In het zuiden grenst 
het plangebied aan de achterzijde van de 
bebouwing aan de Sluitappel.

Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 Bro wordt 
hier gemeld dat er op dit moment in de 
procedure nog geen gelegenheid gebo-

den wordt om zienswijzen naar voren te 
brengen en dat er geen onafhankelijke in-
stantie in de gelegenheid wordt gesteld 
advies uit te brengen over dit voorne-
men. Op dit moment liggen geen stukken 
ter inzage. 

Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan 
gereed is, zal dit ter inzage worden ge-
legd. De kennisgeving van de terinzage-
legging van het ontwerpbestemmings-
plan wordt daarvoor gepubliceerd in 
DeMooiRooiKrant, de Staatscourant, 
via de gemeentelijke website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dan bestaat 
ook de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen, zoals bedoeld in afdeling 3.4. van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

Voor vragen over deze vooraankon-
diging kunt u contact opnemen met 
mevr. L. Vulders van het team Ruimtelijke 
Ordening via telefoonnummer 
0413-481911.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• donkerblauwe jas met bontvoering
• portemonnee met rijbewijs en bankpas
•  bruin leren portemonnee met studen-

tenkaart, ov-kaart, bankpas  Rabobank 
en boekenbon

•  zilveren oorbel, grote ring van 7 cm. 
doorsnee

•  sleutelbos met 4 sleutels en 1 zwart 
witte druppel

Gevonden voorwerpen
• sleutelbos met label Anton
• kentekenplaat

Mevrouw de Bie

Rooi moet Rooi blijven...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 4 december
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut;

•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 
de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Vrijdag 5 december
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 6 december
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur.

Woensdag 10 december
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Inzameling grof huishoudelijk afval 
op vrijdag 12 december
Op vrijdag 12 december wordt wit- en 
bruingoed en grof huishoudelijk afval 
ingezameld, wanneer dit schriftelijk is 
aangemeld op dinsdag 9 december bij 
de Van Kaathovengroep. 

Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtiging nodig. Een machtigings-
formulier is verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak 
te maken. Ook kunt u een machtigings-

formulier via www.sint-oedenrode.nl 
downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 
gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-
vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. 
Dit formulier/deze kaart moet op dins-
dag 9 december bij Van Kaathoven-
groep zijn.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Ollandseweg 113 a 5491 XA 18-11-2014 Tijdelijk gebruik bijgebouw voor  
     lichte bedrijfsmatige doeleinden
Schijndelseweg 13 5491 TA 23-11-2014 Renovatie woonhuis
Sluitappel ongen. ------ 18-11-2014 Kappen 9 kastanjebomen
Eekhoorn ongen. ------ 19-11-2014 Kappen 4 bomen
Boskantseweg 39 5492 BV 20-11-2014 Kappen 1 boom
Tarwe 9  5491 NJ 18-11-2014 Plaatsen dakkapellen
Markt 25  5492 AA 18-11-2014 Opslag roerende goederen
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Markt 25  5492 AA 25-11-2014 Wijzigen pui en winkelruimte en  
     verbouwen bovengelegen 
     appartement
Sonse-Heideweg 5 5492 TE 26-11-2014 Gebruik gedeelte aanbouw als  
     mantel- zorgwoning
Ollandseweg 101 5491 GR 27-11-2014 Plaatsen tijdelijke woonunit
Markt 25  5492 AA 27-11-2014 Opslag roerende goederen
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Zijtaartseweg 17 5491 SG   Veranderen van pluimveehouderij,  
     act.milieu, bouwen en planologie
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
4 december 2014 ter inzage. 

Verleende exploitatievergunning 
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Markt 13  5492 AA 25-11-2014 Exploitatievergunning Café Oud  
     Rooij V.O.F.
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Hertog Hendrikstraat 1a 5492 
BA Sint Oedenrode

T: 0413-477722 
www.bikecenterrooi.nl

kerstbomen 
in meerdere 

maten al vanaf 
€ 10,99
met pot!

Parkeren voor de deur!

Sponsorwerving driedelige documentaire

‘Gold in Rio 2016’: 
Rolstoelbasketbal als topsport op de kaart

Goud halen, welke 
topsporter droomt 

daar nu niet van? 
Maar topsporter 
word je niet zo-
maar: Zeker niet 
met een handicap. 

Vanuit haar studie 
vrijetijdsmanagement 

aan het NHTV in Breda 
kwam de Rooise Inge 
Jansen in aanraking met 
de stichting Basketball 
Experience Nederland 
(BEN). De stichting wil 

een driedelige documentaire 
maken over de ‘reis’ naar de 
Paralympische Spelen van 
onze Nederlandse  rolstoel-

basketballers. Het doel? 
Rolstoelbasketbal als 

topsport op de kaart 
zetten. 

Door: Ria Balk

“Toine Klerks gaf als gastdocent bij ons op school een 
lezing. Hij leerde ons dat je heel veel kunt organiseren, 
maar dat er wel emotie in moet zitten”, vertelt Inge. 
Toine’s vader, Ben, speelde rolstoelbasketbal op hoog 
niveau. Samen met medespeler Gertjan van der Linden 
wilde Ben zich gaan inzetten voor de topsport, maar 
hij overleed voortijdig. De stichting werd uiteindelijk 
naar Ben vernoemd. “Toine is manager van het team. 
Hij vertelde zijn verhaal met zoveel passie dat de hele 
klas stil was. Iedereen kreeg de neiging: ‘Hier moet 
ik iets mee’”. Samen met medestudente Denise van 
Asperen voegde Inge de daad bij het woord. “Sport 
is belangrijk voor iedereen. Niet alleen om in bewe-
ging te blijven, maar zeker ook vanwege de sociale 

contacten”, aldus de studente. Inge kan haar bewon-
dering niet onder stoelen of banken steken: “Wat die 
rolstoelbasketballers allemaal doen…? Bijna het on-
mogelijke. Zij presteren iets wat ik in mijn leven nooit 
zal presteren.” 

Crowdfunding: nog maar 7 dagen…
Toch vallen de Paralympische Spelen nog steeds een 
beetje buiten beeld en daar willen de initiatiefnemers 
iets aan doen. Met de documentaire willen ze belichten 
dat je echt nog wel iets kan met een handicap. Bewust 
wordt de focus gelegd op de kracht en het doorzet-
tingsvermogen van de spelers. Het eerste deel behapt 
de voorbereidende trainingen. Deel twee gaat over de 
kwalificatie en uiteraard hopen de spelers de trilogie 
af te sluiten met de Paralympische Spelen zelf. Om de 
documentaire te kunnen maken, moeten echter wel 
kosten worden gemaakt. Alleen al voor het eerste deel 
zijn de kosten begroot op zo’n € 5000,- Inge en Deni-
se zijn druk bezig met de sponsorwerving. Het project 
is aangemeld bij cinecrowd en de teller slaat inmiddels 
flink door. Maar de klok klinkt genadeloos door. Als 
DeMooiRooiKrant volgende week bij iedereen in de 
bus valt, moet het beoogde bedrag behaald zijn. Zo 
niet, dan wordt de crowdfunding afgeketst en kan het 
project geen doorgang vinden. 

Wilt u weten wat de stichting BEN betekent voor onze 
Nederlandse rolstoelbasketballers? Kijkt u dan eens op 
www.basketbalexperience.nl. Vindt u ook dat deze 
documentaire er moet komen? Kijkt u dan eens op 
www.cinecrowd.nl/gold-rio-2016 en steun het initia-
tief. Iedere donatie wordt zeer gewaardeerd en naar 
behoren gehonoreerd. Voor € 10,- wordt uw naam al 
gemeld bij de aftiteling. Vanaf € 25,- krijgt u daarnaast 
een gesigneerde foto van een Nederlandse rolstoel-
basketbalspeler en een pen van BEN. Zo zijn er diverse 
mogelijkheden voor elk bedrag. De stichting heeft bo-
vendien de status Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), waardoor de gift zelfs fiscaal aftrekbaar is.  

Door: Ria Balk

•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-
container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens 
de wintertijd van 08.00 tot 17.00 

formulier via www.sint-oedenrode.nl 
downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 
gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-
vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. 
Dit formulier/deze kaart moet op dins-
dag 9 december bij Van Kaathoven-

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

De SIGMA muurverf weken
Geef uw huis een frisse opkikker!

30% korting + gratis professionele texrollers
bij 10 liter lichte kleuren

Superlatex kenmerken:
- zeer goede dekking
- zeer gemakkelijke verwerking
- vergeelt niet
- zeer schrobvast

30% korting + gratis professionele texrollers

uw verfspeciaalzaak
aan huis

Voor meer informatie en prijzen:
www.boschdecoratie.nl of 06-15180030
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3 december                       
Alpha cursus, 18.30-22.30 uur

5 december                       
Viering Odendael, 10.00 uur
Rondbrengen Ziekencommunie

8 december                       
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel

10 december                    
Alpha-cursus

12 december                    
Tieneractiviteit, 19.00 uur

13 december                   
Amuson, kerk Son

14 december                    
Concert Orgelkring, kerk Breugel

15 december                    
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Liefde is de maatstaf van ons geloof.

Paus Franciscus

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

100-jarige

Afgelopen woensdag 16 november 
ging ik naar de Berkenstaete in Son 
om een 100-jarige parochiaan te fe-
liciteren. 

Dat was een feest voor mij en voor 
alle bewoners van de Berkenstate. 
Iedereen was er om de 100-ja-
rige Berta Bekkers te feliciteren. Ik 
wachtte op haar om te feliciteren en 
intussen had zij de gelukwensen van 

de burgemeester gekregen. Toen ik 
bij haar kwam om haar te feliciteren 
namens onze Parochie,  pakte zij 
mijn hand en was ze erg blij om de 
wensen te horen. Zij woonde ook de 
heilige mis van afgelopen zaterdag 
bij. Na de zegen zongen alle kerk-
gangers van Berkenstate een welge-
meend “lang zal ze leven”!!  

Pater Pushparaj, HGN.

Viering Gouden Kloosterjubileum – 
aanvang jaar voor het religieuze leven

Voor de tweede maal in korte tijd 
viert de Odaparochie een gouden 
kloosterjubileum. Begin september 
herdachten wij in de St. Martinus-
kerk het gouden klooster jubileum 
van Broeder Theo Bekkers. Komende 
zondag zal Broeder Theo van den 
Boer in de St. Petrus’ Bandenkerk 
zijn vijftig jarig kloosterjubileum vie-
ren. Beiden broeders zijn lid van de 
congregatie van de Broeders van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, in de 

volksmond ook wel de Broeders van 
Glorieux genoemd. Vanwege familie-
banden heeft Broeder Theo van den 
Boer er voor gekozen om dit gouden 
jubileum met zijn   familie in Son te 
vieren. Om 11 uur is er een feestelijke 
viering in de St. Petruskerk en daarna 
is er gelegenheid om de jubilaris te 
feliciteren in La Sonnerie. Naast fa-
milieleden van de jubilaris zijn ook 
medebroeders aanwezig die in de 
viering een rol zullen vervullen. De 
viering van dit kloosterjubileum valt 
samen met de start van het ‘jaar voor 
het religieuze leven’ dat Paus Fran-
ciscus voor 2015 heeft uitgeroepen. 
Paus Franciscus wil ons uitnodigen 
om stil te staan bij de betekenis van 
het religieuze leven voor onze we-
reldkerk. Een aandachtspunt hierbij 
is de instroom van jonge religieuzen. 
Zeker in Europa is dat een grote zorg. 
De paus nodigt ons allen uit, om ons 
hierop te bezinnen. Een Kerk zonder 
religieuzen, zonder kloosters en ab-
dijen is een arme Kerk. De viering van 
dit gouden kloosterjubileum vestigt 
onze aandacht op dit alles. Wij wen-
sen de jubilaris, zijn familie en mede-
broeders een mooie feestdag toe.

Pastoor Vincent Blom

In september ontvingen beiden ‘gou-
den broeders’ een koninklijke onder-
scheiding. Links van de Eindhovense 
burgervader, Br. Theo van de Boer, 
rechts Br. Theo Bekkers

Liturgische agenda  
7 -13 december 2014
7 december:
Tweede zondag van de Advent
Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5.9-11:
“Baan de Heer een weg”
Antwoordpsalm: psalm 85
“Toon ons Heer uw barmhartigheid 
en schenk ons uw heil” 
Tweede lezing: 2 Petrus 3, 8-14
“Vol verwachting zien wij uit naar 
de openbaring van onze Heer Jezus  
Christus”
Evangelie: Marcus 1, 1-8 

“Ik zend mijn bode voor u uit die 
voor u de weg zal banen”

8 december:  
Onbevlekte Ontvangenis van de 
Maagd Maria, hoogfeest

12 december: 
Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

13 december: 
H. Lucia, maagd en martelares

Gregoriaanse TV-mis
Afgelopen zondag werd de eucharis-
tieviering vanuit de St. Martinuskerk 
rechtstreeks uitgezonden door KRO-
RKK. Een volledig gregoriaans gezon-
gen hoogmis. Een gelegenheidskoor 
van zangers uit de diverse koren van 
onze parochie (en enkele zangers van 
buiten) hebben in de voorbije maan-
den heel hard geoefend onder de 
bezielende leiding van dirigent Otto 
Verheijen. Het resultaat mocht er zijn. 
Een volledig gregoriaans gezongen 
mis komt in het Rooise deel van de 

parochie niet zo vaak voor. Uit de re-
acties viel op te maken dat een derge-
lijke viering zeker voor herhaling vat-
baar is!! Een groot compliment voor 
de dirigent en zijn zangers!

Dank is ook op zijn plaats voor al die 
andere parochianen die weer grote 
inzet hebben getoond bij de voor-
bereiding en de uitvoering van deze 
TV-mis. Dank aan u allen.

Pastoor Vincent Blom

Misboekjes 
Sinds enige tijd gebruiken wij in de 
Rooise St. Martinuskerk de GvL-
bundel. Deze zijn met het Goede 
Herderkoor mee over gehuisd van 
de Eerschotse kerk. Om het on-
nodig ‘geblader’ in de bundels te 
voorkomen zullen er vanaf komende 
zaterdag en zondag misboekjes be-
schikbaar zijn die in combinatie met 
de bundel gebruikt kunnen worden. 
Het zijn de bekende misboekjes 
van de abdij van Berne die ook in 

de meeste andere kerken van onze 
parochie worden gebruikt. Ook in 
de St. Genovevakerk zullen vanaf 
komende zondag deze misboekjes 
worden gebruikt in combinatie met 
de zangbundel. Deze bundel is nog 
wel even wennen, maar we hopen 
dat het in combinatie met het mis-
boekje prettig zal werken. Naar een 
goede weergave van de liednum-
mers in de St. Martinuskerk wordt 
gewerkt.

Van de pastores

Op weg naar kerstmis
Afgelopen week was ik bij een con-
cert van een Amerikaanse artiest, 
Gregory Porter, zoon van een pre-
dikant.

Hij vertelde over zijn moeder, voor 
wie hij een lied had gecomponeerd. 
Zij had de overtuiging dat wij als 
mensen broeders en zusters voor el-
kaar mogen en ook moeten zijn.

Elke ochtend stelde zijn moeder zich 
niet de vraag ‘hoe kan ik vandaag 
beter worden van de ander?’ maar 
vooral de vraag ‘hoe kan ik vandaag 
meer doen voor een ander?’

Wat een ongelofelijk mooie levens-
instelling van deze vrouw die ande-
ren te eten gaf, in hun nood hielp 
en zo nodig hen tijdelijk bij het gezin 

Porter in huis opnam.

Met de start van de advent bereiden 
wij ons voor op de geboorte van het 
Christus kind. Dit jaar is het thema in 
de Oda parochie “Kind van vreugde 
en vrede”.

Dit kind van vreugde en vrede willen 
wij ook dit jaar in onze parochie, in 
onze gezinnen en in ons familie en 
huis welkom heten. Hiervoor heb-
ben wij wel een juiste instelling en 
voorbereiding nodig. De weken van 
de advent geven ons deze gelegen-
heid waarbij het motto van deze 
Amerikaanse moeder “wat kan ik 
vandaag meer doen voor een an-
der?” een uitstekend begin is.

Diaken Frank van der Geld
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APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Gezamenlijk Kerstconcert twee Rooise koren
Zondag 14 december geeft Ge-
mengd koor Cantecleer een kerst-
concert in de Knoptoren. Ze zijn blij 
dat koor Aurora uit Sint-Oedenrode 
de uitnodiging voor een gezamen-
lijk concert heeft aangenomen. 

Het beloofd een mooie mix te wor-
den van klassieke en hedendaagse 

kerstliederen. Koor Aurora staat 
onder leiding van Erie van der Zan-
den, die naast Aurora ook dirigent is 
van kinderkoor Sint-Maarten en de 
Rooi Tulpen. Aurora krijgt muzikale 
ondersteuning van Henk van Riel 
op piano. Cantecleer staat al meer 
dan 25 jaar onder leiding van Peter 
Raaijmakers, die naast zijn dirigent-

schap ook lid is van het Roois Ka-
merkoor. De Knoptoren leent zich 
qua akoestiek bij uitstek voor een 
stemmig kerstconcert. Na afloop is 
er gelegenheid tot napraten onder 
het genot van een drankje.

De aanvang van het concert is 14.00 
uur en de toegang is gratis.

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

KETTINGZAGEN 
VANAF € 199

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!

Kerkberichten
SiNT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Dinsdag 2 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 4 december
18.30 uur: Eucharistieviering, aanslui-
tend stille aanbidding
Vrijdag 5 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 6 december
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Mariëtte Heusschen-
Hofman
Zondag 7 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Ad Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Tina v Heeswijk (Nieuw 
Zeeland), Gré de Beer-Megens en ou-
ders Megens-Peters, Bert de Beer.
Dinsdag 9 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 11 december
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERiCHTEN MARTiNUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 06 december 18.30 uur: 
Eucharistieviering met medewerking 
van Het Goede Herderkoor.
Intenties:  Mien en Thies Verhagen – 
van Schijndel, Betsie van Schijndel – 
van Berkel, Jos van Schijndel, Jan en 
Margaretha Bekkers – van Thienen en 
Nelly van Enckevort – Bekkers. 
Zondag  07 december Tweede Zon-
dag van de Advent 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van 
Het Martinuskoor.
Intenties:  Cornelus en Adriana van 
Rooy – Verhoeven en Maria, Harold 
en Els Sanders – van Bergen, Joke 
Verbunt – Kats, Noud van den Heu-
vel, René en José van Eck, Ine van den 
Brand – Linders, Antoon Ophei, Jan 
Raaimakers, Jan van den Elsen, Grard 
en Marie Jansen – van Gerven, Hel-
een Postmes – Alkemade, Gijs van den 
Boogaard, Tonny van Erp – van Eert, 
Harrie van de Pasch en zoontje Hen-
kie. Nellie Sebrechts-Slits, 28 novem-
ber overleden in Australie op 87 jarige 
leeftijd. En Overleden familie Slits
Zondag 07 december 11.00 uur: 
Doopviering van Bob van de Oever 
en van Willem Quinten.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste. 8.40 uur: Rozen-
kransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag  12 december 13.30 uur: Eer-
ste Heilige Communie rondleiding 
kerk groep A.
Vrijdag 12 december 14.45 uur: Eer-
ste Heilige Communie rondleiding 
kerk groep B.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

SiNT ANTONiUS NiJNSEL
Zondag 7 dec. om 11.00u.  
Eucharistieviering met  dameskoor.
Intenties: Pastoor Elbers, Harrie en Tina 
Kerkhof- v.d. Heijden,  Wilhelmien 
Kuijpers- Kerkhof, Janny Kerkhof- van 

Rooij, Jans v.d. Meerakker, Toon van 
Erp, Bertha van Nuland- Aarts, Bert 
Schoenmakers, Richard en Nel Jans-
sen- Rovers en zoon Gerard, Leoni 
Boekholtz- Pompen, overl. ouders v.d. 
Acker- Janssen en dochter Gerry.

SiNT pETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 3 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 5 december, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 6 december
18.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 M)
Zondag 7 december
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94.4 M)
Viering van het gouden professie-
feest van broeder Theo van den Boer 
van de Congregatie Broeders van 
O.L.Vrouw van Lourdes
intenties: Christa Bielefeld-Jahnke, Ad 
van der Aa, Jozef Tennissen, Bert van 
Kol, Mien Basten-Gevers, Henk Boleij, 
Jan van Nostrum, Jan Brekelmans.
Maandag 8 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 10 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 13 december
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

In de Bijbelgroep die onder leiding 
van pastor Bakermans regelmatig bij-
eenkomt om gezamenlijk gedeelten 
uit de Bijbel te bestuderen, zijn enkele 
plaatsen vrijgekomen. De groep komt 
overdag bij elkaar. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met pastor 
Bakermans, 0499 - 46 00 22.

pAROCHiE LiEMpDE
6 en 7 december
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Jan en Marietje van de Laar van 
Overdijk
Overleden ouders van de Laar Geerts
Overleden ouders en zus Quinten
8 t/m 12 december
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30

GEBED VOOR ZATERDAG EN ZON-
DAG / 2de Advent: God, Gij roept uw 
volk op de paden recht te maken en 
de weg te effenen voor uw komst; wij 
vragen U, laat onze bekering vruch-
ten dragen; maak ons waakzaam en 
vol ijver, opdat uw Rijk zou komen; 
door Christus onze Heer. Amen.

H. MARTiNUS OLLAND
Zaterdag 6 december  
Geen eucharistie.

pROTESTANTSE KERK KNOpTOREN
Zondag 7 december, 
10.00 uur, Predikant Ds. Bas Stigter.

ODENDAEL
Vrijdag 5 december 10.00 uur: eerste 
vrijdag van de maand, eucharistievie-
ring met Odendael koor.
Zondag 7 december 10.00 uur; eu-
charistieviering met Odendael koor. 
Intenties: Ria Kuipers – vd Oever.
Dinsdag 9 december 19.00 uur; Ro-
zenhoedje bidden in de stilteruimte 
van Odendael.

Ancora geeft kerstconcert met De Allegretto’s

Op zondag 14 december verzorgen 
gitaarvereniging Ancora onder lei-
ding van Sander van der Helm én 
Muziekvereniging De Allegretto’s 
uit Eerde onder leiding van Mia 
Dobbelsteen een kerstconcert in de 
Loop’r in Olland.

Ook de actieve jeugdleden van gi-
taarvereniging Ancora worden actief 
bij het concert betrokken. Zij zullen 
worden begeleid door Boudewijn 
Dolstra. Familie, vrienden en dorps-
genoten: iedereen die zich in de 
kerstsfeer wil laten onderdompelen, 

is van harte welkom bij het Ollandse 
Kerstconcert. De voorstelling begint 
om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 
uur en de entree is gratis. Na een 
ludieke ontvangst kan iedereen zich 
overgeven aan de kerstliederen.

Gitaarvereniging “ANCORA” uit Olland  en Muziekvereniging De Allegretto’s  uit Eerde.

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud 
+ Opslag actie 
In december scherpe prijzen voor 
onderhoudsbeurten met gratis 
winteropslag (Superieurbeurt). 
Actievoorwaarden in de winkel.

Oproep voor Kerststallentocht in Boskant

Nu de Ritakerk gesloten is, kunnen 
ze in Boskant niet meer met de kin-
deren naar de kerststal gaan kijken. 
Jan van de Meulengraaf heeft het 
idee om een Kerststallentocht te 
gaan organiseren. Maar dit kan hij 

niet alleen, daar heeft hij de bewo-
ners ook voor nodig.

Hebt u thuis nog een kerststal over? 
Zet deze dan buiten in de tuin, deze 
stal kan van groot tot klein zijn. Ook 
verlichting is mooi. Ook een kerststal 
plaatsen op de vensterbank voor het 
raam zou een alternatief kunnen zijn 
wanneer u kostbare kerstbeelden 
bezit. Hoe meer bewoners er mee 
doen hoe groter de tocht kan zijn.

Bent u bereid om mee te doen? Laat 
Jan dan iets weten. Dan kan er bv. 
een flyer gemaakt worden waar de 

deelnemende mensen wonen. Jan 
hoopt op een grote opkomst. Zo dat 
dit evenement elk jaar terug kan blij-
ven komen. De planning is in week 
50 te starten, tot drie Koningen. Mo-
gelijk wordt er onder de luifel van de 
kerk een kerstgroep geplaatst. (Van 
hieruit zou de wandeltocht door het 
dorp kunnen beginnen). Voor meer 
informatie: 0413- 476142.

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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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

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

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

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

8

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

12

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Bij ons koopt u al
een Maserati vanaf € 99,00

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode
T: 0413-479104

www.autochristiano.nl

tot en met 31 december 15 % korting

6

Voor de 6e keer als 
beste getest door de  
consumentenbond!

ATAG E CV-ketel

W www.lvdb.nl

10 jaar lang gratis comfortgarantie

1
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

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
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Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

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

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode  
Tel: 0413 - 479 104 | Mobiel: 06- 531 926 41 
info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Bij ons koopt u al
een Maserati vanaf € 99,00

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode
T: 0413-479104

www.autochristiano.nl

tot en met 31 december 15 % korting
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Voor de 6e keer als 
beste getest door de  
consumentenbond!

ATAG E CV-ketel

W www.lvdb.nl

10 jaar lang gratis comfortgarantie

1
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12 Hersenkrakers
12.1 Vragen van de Rooise Kwis 
Detective Rien Raavens besluit 
om van de maand december een 
feestelijke maand te maken. Ze 
heeft zin om haar vrienden en be-
kenden te gaan verrassen. 

Maar waarmee? Daar is ze nog 
niet uit. Wat ze wel zeker weet is 
dat ze alle hulp die ze in het eer-
ste jaar van haar bureau de Rooise 
Raaf heeft gekregen, wil belonen  
met een ludieke activiteit. 
Als Rien op een zonnige herfst-
ochtend door het Vressels bos 
fietst en de pijlen van het moun-
tainbikeparcours volgt, valt haar 
een idee in: ze gaat haar hulp-
troepen verrassen met een heuse 
speurtocht. Fluitend gaat ze thuis 
aan de slag tot haar telefoon haar 
roept. ‘Mevrouw Raavens, ik ben 
Jan, medeorganisator van de 
Rooise Kwis. We zouden u graag 
spreken. Het lijkt alsof er gejaagd 
wordt op de vragen van de onze 
Kwis.’ Rien is meteen een en al 
oor. Ze is een groot fan van de 
Rooise Kwis en heeft zich dit jaar 
opgegeven om mee te doen. 

Die avond zit ze met twee van de 
organisatoren om de tafel, Rob 
en Jan, ergens in Rooi. ‘Mevrouw 
Raavens, de Rooise Kwis is popu-
lair en is ondanks haar prille be-
staan al een begrip in ons dorp. 
Vorig jaar hadden we al 89 deel-
nemende teams, 1100 mensen 
deden eraan mee.  Dit jaar heb-
ben zich al  bijna 125 teams inge-
schreven,’ zegt Rob. Rien knikt, ze 
heeft het gelezen in DeMooiRooi-
Krant en op twitter. ‘Waar kan ik 
jullie mee helpen, en zeg alsje-
blieft gewoon Rien.’  ‘Het betreft 
een uiterst precaire kwestie,’ zegt 
Jan.  ‘De deelnemers verwach-
ten een smetteloze organisatie. 
We hebben een reputatie hoog 
te houden. Zoals ik je vanmid-
dag vertelde, vermoeden wij dat 
er mensen in de weer zijn om de 
quizvragen te bemachtigen. Ver-
schillende leden van de organisa-
tie hebben het gevoel gehad dat 
ze in de gaten gehouden werden. 
Sterker nog, ze denken dat er ge-
probeerd is om op hun computer 
in te breken,’ legt Jan uit. ‘Het is 
in ieder geval geen onschuldig 
gedoe.’ ‘Hebben jullie al concrete 
aanwijzingen?’ vraagt Rien. ‘Nee, 
totaal niet. Kijk, afgelopen jaar 
riep er ook wel eens iemand als ik 
stond te fotograferen: Hé Jan, dat 
wordt zeker een quizvraag ? Of 
iemand maakte een grapje door 
te vragen of ik niet per ongeluk 
een USB-stick met de vragen kon 
laten liggen. Maar hacken, dat is 
toch wat anders.’ ‘Het kan gaan 
om de winst, om de sport van het 
hacken, of om de organisatie in 
de soep te laten lopen,’ speculeert 
Rob. ‘Kan een hacker of een or-
dinaire dief bij de quizvragen ko-
men?’ wil Rien weten. Rob haalt 
zijn schouders op: ‘De kans dat 
iemand doordringt tot de vragen 

is klein, we hebben alles goed be-
veiligd en safe opgeborgen, maar 
ja….’  
‘Goed, heren van de Kwis, ik heb 
nog wat informatie nodig over de 
organisatie, over jullie manier van 
werken en over het bewaren van 
de vragen. Ik beloof jullie, dat ik 
niets van de informatie die jullie 
me geven zal doorspelen. En als ik 
per ongeluk wat vragen te zien zal 
krijgen, dan trek ik me terug uit de 
Kwis-strijd.’

‘Rien, we zijn een club die draait 
op vrijwilligers en sponsoring. We 
kunnen je niet betalen voor je 
werk,’ zegt Rob. ‘Dat snap ik en 
dat is in dit geval geen enkel pro-
bleem,’ grijnst Rien ‘maar ik wil er 
wel wat voor terug.’ Rien ziet de 
twee mannen schrikken. Als de 
mannen horen wat ze in gedach-
ten heeft, zijn ze verrast, maar ze 
beloven aan het ongewone ver-
zoek te voldoen.

Als Rien naar huis rijdt, belt ze 
meteen haar achternichtje Stef. 
Deze zeventienjarige compu-
ter whizzkid, zal haar ook deze 
keer beslist willen helpen. Stef is 
meteen enthousiast. ‘Wat een 
superklus, tantetje, ik ga meteen 
vragen of Rik me komt helpen.‘ 
‘Ho, Steffie, in dit geval moet je 
het echt alleen doen. Het is be-
langrijk dat er zo min mogelijk 
mensen van weten. Stel dat Rik 
iets tegen zijn vader Bart zegt, dan 
kan er zomaar een geheim van de 
quiz bij een deelnemer terecht ko-
men.’  ‘Ik snap het, ook al goed,’ 
reageert Stef.

Thuis ijsbeert Rien door haar 
woonkamer. Dit wordt een fees-
telijke maand, maar ook een die 
bol staat van vraagtekens, puzzels 
en hersenkrakers.  Ze denkt aan 
de Rooise Kwis maar ook aan de 
vele nog onopgehelderde vragen 
over haar dood gewaande en her-
rezen zus Ans, die ze met Kerst na 
40 jaar zal terugzien. Ze voelt een 
steek in haar maag als ze daaraan 
denkt. Met een schuin oog kijkt 
ze naar haar computer.  De laat-
ste tijd zit ze iedere dag te zoeken 
naar de juiste woorden voor een 
mail aan haar zus in Australië. Het 
wordt nu tijd dat ze die mail ook 
echt verstuurt. Want dan krijgt 
ze ruimte in haar hoofd om na te 
denken over de verrassingsactie 
voor haar hulptroepen en de peri-
kelen rond de Rooise Kwis.

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter @rooiseraaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Onthulling toponiemenbanken  
gemeente Sint-Oedenrode 
Stichting Brabantse Bronnen (SBB) 
voert op dit moment het project 
Landschapscanon van Het Groene 
Woud uit. Dit project wordt finan-
cieel ondersteund door de provincie 
Noord-Brabant. Eén van de deel-
projecten betreft het plaatsen van 
zogenaamde landschapsbanken op 
locaties met aantoonbare oude en 
veelal middeleeuwse veldnamen. 
Dit worden ook wel ‘toponiemen-
banken’ genoemd. In samenwer-
king met Heemkundige Kring de 
Oude Vrijheid en Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed worden op 5 de-
cember om 15.00 uur zeven banken 
met veldnamen gepresenteerd. 

Dit gebeurt bij één van de bankloca-
ties in de gemeente Sint-Oedenrode. 
De banken zijn allemaal voorzien 

van informatiebordjes met histori-
sche wetenswaardigheden over de 
locaties. Hierdoor wordt de kennis 
van cultuurgeschiedenis vergroot en 
de culturele identiteit versterkt.

Binnen het project worden in totaal 
27 banken geplaatst in Het Groene 
Woud. De zeven locaties in de ge-
meente Sint-Oedenrode zijn in over-
leg met de gemeente gekozen en 
hebben een evenwichtige spreiding 
over de gemeente. Daarnaast zijn 
ze cultuurhistorisch en qua topo-
niem interessante locaties en liggen 
ze aan goed gebruikte wandel- en 
fietsroutes. Dit ter versterking van 
de maatschappelijke betekenis. Zes 
banken worden geschonken door 
Streekfonds Het Groene Woud en 
één bank door het gemeentebestuur 

van Sint-Oedenrode. Stichting Bra-
bantse Bronnen stelt zich gedurende 
vier jaar garant voor het beheer en 
onderhoud. Na deze periode gaat 
deze zorg over naar de gemeente. 
Het plaatsen van deze banken past 
goed in de strategische visie van de 
gemeente (de Rooi(s)e draad ver-
sterkt), waarin cultuurhistorie als één 
van de twee identiteitspijlers voor 
Sint-Oedenrode is benoemd. Daar-
naast sluit het aan op het streven 
van Heemkundige Kring de Oude 
Vrijheid om de geschiedenis van 
Sint-Oedenrode levend te houden 
en in het op uitvoering van projecten 
gerichte beleid van Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed.

De officiële onthulling
De officiële onthulling van de ban-
ken staat gepland op 5 december bij 
de bank met de naam ‘Die Berch’, 
gelegen aan het wandelpad bij rivier 
de Dommel. De onthulling wordt 
uitgevoerd door Jan Sanders, vice 
voorzitter van Stichting Brabantse 
Bronnen, samen met wethouders 
Jeanne Hendriks en Ad van der  
Heijden.
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HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
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SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe
  

MIERLO • MIERLO-HOUT • BRANDEVOORT

MooiMierlokrantDe

Mooiinderegioadverteren.nl

Regio De Mooi Kranten:

Wij bundelen onze krachten!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

Kijk op www.mooiinderegioadverteren.nl voor onze regiopartners

  

BOXTEL • LIEMPDE • LENNISHEUVEL

MooiBoxtelkrantDe

www.demooikrant.nl

Weekbladen:

Maandblad:

RITS KAPOT???
Loopt de rits open van uw jas, 

broek, rok, laars of tas?
Wij kunnen deze in vele 

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Dinsdag 8.00u tot 12.30u te 

Schijndel, Evenementenplein, 
de Steeg.

Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 
te Veghel

Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 
te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!

Vier de feestdagen in café d’n Toel
Wil jij genieten van een aantal 
gezellige feestdagen met familie, 
vrienden en kennissen? Kom dan 
naar Café D’n Toel. Zoals je van ons 
gewend bent, maken we er weer 
een gezellige boel van. Met onze 
vakantieviering op 19 december lui-
den we officieel de kerstvakantie in. 

De openhaard gaat aan en geza-
menlijk genieten we van muziek, ge-
zelligheid en een overheerlijke win-
terbarbecue. Trakteer je personeel 
op deze hartverwarmende kerstvie-
ring, of kom samen met kennissen 
of vrienden. Je kunt je aanmelden 
tot uiterlijk 17 december. Op kerst-
avond vieren we (H)Olland Casino 
Night. Heb jij een gelukkige kaart-
hand? Kom dan op 24 december 
bij D’n Toel een spelletje pokeren of 
blackjacken. Je kunt tevens je geluk 
beproeven met dobbelen of gewoon 

gezellig komen ‘buurten’. 
Eerste kerstdag houden we voor het 
eerst in de geschiedenis een heuse 
Bierpongwedstrijd. Vanaf 19.00 uur 
is het café die avond geopend en 
kun je je inschrijven voor € 10,- p.p. 
Het bier krijg je er gratis bij. Tweede 
kerstdag spelen we de Top 100 van 
Café D’n Toel. Binnenkort kun je je 
top-10 komen invullen bij Café D’n 
Toel. Succes gegarandeerd! 
De 27e december gaan we in Café 
D’n Toel ‘Back tot the 90’s’ met 
‘Zensation Olland’. Met het debuut-
optreden ‘Het is ook jouw weekend’ 
van de ‘Weekendblasterz Olland’, 
heeft Café D’n Toel die avond een 
primeur in huis. Vanaf 20.00 uur 
gaan de hekken open en worden 
de glowsticks gratis uitgedeeld. Kle-
dingadvies: kom in het wit. 
Op 28 december gaat het vanaf 
20.00 uur vervolgens ‘goet/foud’. 

Kom dan ook goet/foud gekleed 
naar Café D’n Toel en geniet nog-
maals van DJ Leon en DJ Rob van 
de ‘Weekendblasterz Olland’. Ook 
tijdens oud en nieuw moet je bij 
Café D’n Toel zijn. Voor € 20,- p.p. 
heb je je drank betaald (bier, wijn en 
frisdrank) tot middernacht.  Kom op 
tijd want met DJ Lolland and friends 
gaan we swingend het nieuwe jaar 
in. 

Om het nieuwe jaar feestelijk in te 
luiden, geven we op zondag 4 janu-
ari een nieuwjaarsreceptie voor Jan 
en alleman. Vanaf 16.00 maakt nie-
mand minder dan ‘Tilt’ er een mooi 
feestje van. De gehele vakantie, 
m.u.v. eerste kerstdag, zijn wij dage-
lijks geopend vanaf 10.00 uur. Bo-
vendien kun je op beide kerstdagen 
onze winterbarbecue reserveren. 

advertorial
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mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

Muziekagenda: 

zaterdag 6 december 21.30 uur

� e Spiders, (s� ties)

zaterdag 13 december 21.30 uur

� e Bluestalkers

zondag 14 december 15.00  

De Sanseverias

zaterdag 20 december 21.30 

� e Two Tones 

Swing & Boogie band 

30 december 

Top 2000 café  

en Top 2000 Qu�     

Oud en Nieuw  

met de Sanseveria’s 
 v.a. 22.00 uur 

Genieten van een 
g� ellige sfeervolle 
Kerst samen met 
familie en vrienden?

1e en 2e Kerstdag  

kerstdiner 
v.a. 16.30 uur.

Ook dit jaar hebben wĳ  weer een 
mooi kerstdiner voor u samengesteld. 
Aan de hand van ons Kerst keuze-
menu kunt u ki� en voor een 4, 5 of 6 
gangen diner vanaf  € 36,50  
(zie o� e we� ite www.� sekop-rooi.nl)

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

“Het klimaat hier”
In principe is het zo dat, als je naar het zuiden gaat richting de 
Middellandse zee, het klimaat er beter op gaat worden. Dat is 
ook van toepassing op de streek waar wij wonen. We zitten 
een beetje op de grens van het klassieke weersysteem wat in 
het noorden slecht weer veroorzaakt, en ten zuiden van die 
grens waar het nog lekker weer kan zijn. 

Door: Peter Boets

Het klimaat hier is een combinatie van zee- en 
landklimaat. Het staat meestal onder invloed 
van de Atlantische Oceaan met een west-
zuid-westelijke luchtstroming die zorgt voor 
depressies en regen. Zoals we dat meestal in 
Nederland gewend zijn. In de zomer heb je 
kans op een meer stabiel klimaat, komende 
van uit oost-zuid-oostelijke richting. Dat zorgt 
voor veel zon en hoge temperaturen. Het 
maakt het leven hier prettig. Gemiddeld ge-
sproken dan. 
De winter laat zich hier toch wel degelijk gel-
den. Toen we zijn verhuisd, in 2000, hadden 
we niet zo goed in de gaten dat als je op ruim 
600m hoogte gaat wonen de neerslag in de 
winter zich vaker in de vorm van sneeuw ma-
nifesteert. Op zich is dat niet zo erg. Als je 
er maar rekening mee houdt. Gemiddeld per 
winter valt hier wel drie tot vier keer een flink 
pak. Prachtig om te zien hier in de natuur. Be-
halve vorig jaar!

Op woensdagavond, 20 november 2013, begon er natte sneeuw te vallen die in de 
ochtend daarop overging in echte sneeuw. Wat er dan gebeurt, is dat die zware natte 
sneeuw bevriest en daar bovenop komt een laag verse sneeuw. Veel gewicht op alles 
wat sneeuw kan dragen. Midden in de nacht werden we gewekt door het pingelen 
van de telefoon. Die valt dan uit en gaat weer aan. Het teken dat de elektriciteit gaat 
uitvallen! En dat was ook zo. Bijna een dag zonder stroom gezeten. De reden dat de 
stroom uitvalt, is dat in Frankrijk de elektriciteit- en de telefoonleidingen, buiten de 
stadse gebieden, bovengronds zijn. Door de sneeuw op de leidingen en de doorhan-
gende boomtakken hebben veel leidingen het bezweken.

Wij hebben nog geluk gehad. Een dorp verder op heeft drie dagen zonder stroom 
gezeten. Veel wegen waren geblokkeerd door de vele sneeuw en omgevallen bomen. 
Dat heeft dagen geduurd voor dat die weer vrij gemaakt waren. Erger was dat de auto 
in de garage stond, onder in het huis, zonder winterbanden. Ik had een afspraak bij 
de garage op die vrijdag om ze te wisselen. De sneeuw was me twee dagen voor! Het 
heeft ons vier uur werk gekost om de oprit schoon te maken! Achteraf is de winter erg 
mee gevallen. Het was de enige sneeuw.

Ik wens iedereen een leuke Sinterklaas, Vrolijk Kerst en een Gelukkig 2015 toe.

Luch
tpo

st

Rabobank Hart voor Elkaar: 
geef uw stem aan de Zevensprong
Op 25 november hebben alle leden van Rabo-
bank Hart van de Meijerij een stemkaart bin-
nen gekregen. Hiermee kunnen zij stemmen 
op een aantal deelnemers aan de actie Hart 
voor Elkaar. Op deze manier kunnen zij bepa-
len welke verenigingen een sponsorbijdrage 
moeten ontvangen. De Zevensprong is voor de 

organisatie voornamelijk afhankelijk van giften 
en sponsors. Een bijdrage vanuit de Hart voor 
Elkaar-actie is daarom meer dan welkom! Ieder 
lid van de Rabobank mag in totaal 5 stemmen 
uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde 
deelnemer. Meer info is te vinden op www.ra-
bobank.nl/hvdm of www.zeven-sprong.nl 

advertorial

Grootse vuurwerkshow door Forum 
vuurwerkspecialist
Op 18 december organiseert Forum Kluswijs 
Vuurwerkspecialist weer haar  jaarlijkse vuur-
werkshow in sportpark de Neul.

Mede dankzij het 150-jarig jubileum van Nos 
Jungit Apollo is dit mogelijk. Daarvoor is Forum 
de vereniging dankbaar. Iedereen is vanaf 19.30 

uur van harte welkom op sportpark de Neul waar 
natuurlijk voor een natje en een droogje gezorgd 
wordt onder het genot van gezellige muziek. De 
show zal om 20.00 uur beginnen en natuurlijk slui-
ten ze deze avond af met een grote spectaculaire 
finale!
 

LAAT DE KRANT LEVEN DOOR LAYAR!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een �lmpje achter verborgen zit. Hoe kunt u 
het �lmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6-  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de �lmpjes op 

www.mooirooi.nl
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Mooi in de regio
Stapels versierde schoenendozen met 
schoolspullen en cadeaus

Schoenmaatjes bedankt
Stapels versierde schoenendozen 
zijn vanuit Liempde naar het cen-
trale inleverpunt gebracht. Al deze 
prachtige dozen zijn gevuld met 
schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed voor kinderen in arme 
landen. Deze schoenendozen van 
de actie Schoenmaatjes van Edu-
kans, werden ingeleverd in Eindho-
ven. Daarna gaan ze als cadeau naar 
kansarme kinderen in Afrika, Azië 
en Oost-Europa. 

Schoenmaatjes is een jaarlijks te-
rugkerende, landelijke actie waarbij 
Nederlandse kinderen een versierde 
schoenendoos vullen met school-
spullen en cadeaus. Dit jaar werd 
de actie voor de 20ste keer georga-
niseerd. Schoenmaatjes is een actie 
van Edukans en de grootste kinder-
actie op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking. Door het versie-
ren en vullen van een doos worden 
kinderen actief betrokken en leren 
ze om spullen te delen met vriendjes 
ver weg die het moeilijk hebben.

De dozen worden gevuld met een 
aantal basisdingen zoals pennen, 
schriften, potloden, tandpasta, tan-
denborstel, zeep en een knuffel. 

Veel dozen worden nog extra gevuld 
met o.a. speelgoed. 
Maar liefst 154 vrolijk versierde en 
goed gevulde dozen zijn vanuit 
Liempde naar het centrale inlever-
punt in Eindhoven gebracht. Dat 
geeft aan dat veel kinderen, in sa-
menwerking met hun ouders, met 
enthousiasme aan dit project heb-
ben meegedaan. 

Na een lange reis worden de mooie 
schoenendozen o.a.in Ghana, Kenia 
en Moldavië uitgedeeld.  Bij het uit-
delen van de dozen werkt Edukans 
samen met lokale partnerorganisa-
ties. Ze gaan naar kinderen die le-
ven in moeilijke omstandigheden, 
zoals weeskinderen en kinderen die 
uit een oorlogssituatie komen. Een 
schoenendoos is voor hen een ge-
weldig cadeau om nooit te vergeten.
Edukans vindt dat ieder kind in de 
wereld recht heeft op onderwijs. Ze 
steunt daarom onderwijsprojecten in 
ontwikkelingslanden, maar betrekt 
o.a. met deze actie ook Nederlandse 
kinderen bij ontwikkelingssamen-
werking. Edukans is een kans op 
onderwijs voor alle kinderen! Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Excursie naar Kampina
Natuurwerkgroep Liempde organi-
seert op zondag 07 december een 
excursie naar de Kampina o.l.v. 
Frans Kapteijns. Deelnemers verza-
melen zich om 09.00 uur bij café 't 
Groene Woud in Kasteren om van 
daaruit naar de Kampina te gaan. 
De excursie start om 09.15 uur op 
de parkeerplaats Kampina/Natuur-
monumenten aan de Annnadreef/
Kempseweg. 

De Beerze ten zuiden van de brug in 
de Kempseweg heeft een metamor-
fose ondergaan. 
Waterschap De Dommel i.s.m. Na-
tuurmonumenten heeft er voor ge-
zorgd dat de gekanaliseerde beek 
onder kerkdorp Lennisheuvel weer 
kan  kronkelen. Daarnaast zijn gro-

te delen van de oever afgegraven 
waarmee  een winterbedding wordt 
gecreëerd die bij hoogwater vol-
doende bergingscapaciteit kan bie-
den.
Door het aanleggen van kronkels 
(meanders) in de beek krijgen we 
meer dynamiek in het water en de 
waterbodem. Hierdoor kan een gro-
tere verscheidenheid aan dieren en 
planten ontstaan. Daarnaast kan het 
(grond)water langer in het gebied 
worden vastgehouden. De aanpak 
van dit stukje Beerze helpt de ver-
droging van De Kampina  tegen te 
gaan.  De beek en de oevers gaan 
functioneren als een ecologische 
verbindingszone. Zo’n zone verbindt 
natuurgebieden aan elkaar, waar-
door dieren een groter leefgebied 

krijgen. Het gaat om een gedeelte 
van ca. 1 km Beerze inclusief de 
oevers en gronden langs de beek, 
vanaf de Koevoortse Loop tot net 
voorbij de Kempseweg. Het  is de 
ontbrekende schakel tussen twee 
gebieden die al eerder zijn aange-
pakt: Het traject van de Beerze, van-
af Spoordonk tot in de Kampina en 
het traject Smalwater-Zuid.

U bent van harte welkom om deel 
te nemen aan deze excursie naar de 
Kampina.
Deelname is gratis.
 
Meer informatie over de excursie 
bij het secretariaat van Natuurwerk-
groep Liempde via 
info@natuurwerkgroepliempde.nl

• Promotie: in DeMooirooikrant 

 op Internet: www.demooirooikrant.nl, www.mooirooi.nl

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

• Maak kans op gratis bedrijfspromotie� lm t.w.v. 1800 euro 
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Kerst bij intratuin Veghel
Veghel, Kerst! Voor je het weet is 
het kerst... De periode dat het vroeg 
begint te schemeren, de kaarsjes 
branden en we tijd maken om sa-
men te zijn met vrienden en fami-
lie. Neem een kijkje bij de grootste 
kerstmarkt van de regio. Om in de 
stemming te komen, te inspireren 
en bruikbare ideetjes te geven voor 
de feestdagen is Intratuin Veghel 
omgetoverd tot een sprookjesach-
tige kerstmarkt!

Intratuin Veghel organiseert ko-
mende woensdagmiddagen van 
13-17 leuke kinderworkshops 
onder professionele begeleiding. 
Woensdag 3 december kunnen de 
kinderen gratis een leuke taaitaai-
pop versieren. De kinderworkshops 
zijn bedoeld voor kinderen tussen 
4 en 12 jaar. Neem ook een kijkje 
op de facebookpagina van Intratuin 
Veghel en laat je inspireren en maak 
kans op leuke prijzen. Nu kun je een 
moderne Easyfix kerstboomstan-
daard winnen inclusief Nordmann 
kerstboom. Zie ook www.intratuin.

nl/veghel. Zondag 30 november is 
Intratuin Veghel geopend en wordt 
de kerstshow muzikaal omlijst door 
gitaarclub Leyenda uit Zeeland. In-

tratuin Veghel is alle zondagen tot 
de kerst geopend van 12:00 tot 
17:00 uur. 

advertorial

Keinderkupkesfestival komt naar Bokkendonk
In 2015 is het precies 44 jaar gele-
den dat de Gestelse Jeugd Prinsen 
Club  werd opgericht.

4 keer 11 jaar. Dat moet natuurlijk 
gevierd worden! En dus komen alle 
jeugdprinsenclubs uit de omgeving 
op 8 februari 2015 naar ons mooie 
Bokkendonk om dat jubileum met 
ons mee te vieren. Op die datum 

is Bokkendonk gastheer (of zoals u 
wilt gastvrouw) van het Keinderkup-
kesfestival.  

Het Keinderkupkesfestival is een 
jarenlange traditie, waar jeugdprin-
senclubs op zondag, een week voor 
carnaval, bij elkaar komen om alvast 
in de stemming te komen voor het 
feest der feesten, wat carnaval voor 

ons Brabanders natuurlijk is. 

Maar liefst 11 clubs hebben zich in-
middels aangemeld voor dit grootse 
festijn en achter de schermen zijn de 
voorbereidingen al in volle gang. Al 
ruim voor de zomervakantie is het 
motto bekend gemaakt aan de deel-
nemende dorpen. 
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            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

T 0411-63 12 64
E info@sariselectro.nl

www.sariselectro.nl

electro installaties 
voor nieuwbouw 
en verbouwingen

0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl 

Duurzame 
streek-
proDucten
Ervaar de beleving
van een echte 
Liempdse pannenkoek 
bij Pannenkoekenhuis 
‘t Struifhuis in 
Liempde.

ucten

A U T O B E D R I J F

MARTIEN DE LOUW

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740 

Onderhoud, reparatie, 
diagnose, banden + opslag, 

airco check, 
bedrijfswagens

Onderhoud 
alle merken,

 gespecialiseerd
 in Mercedes Benz

Crazy 88
Op 26 november hebben de jon-
geren van jongerencentrum Honk 
1224 meegedaan aan de activiteit 
Crazy 88. Tijdens deze activiteit 
moesten de jongeren verschillende 
knotsgekke en behulpzame op-
drachten doen. Voorbeelden hiervan 
waren een hond uitlaten voor een 
bewoner van Sint Oedenrode, 1 mi-
nuut lang kraaiend als een haan over 

de Markt lopen en een ruilspel. De 
jongeren hebben tijdens deze activi-
teit veel lol beleefd en alle opdrach-
ten gefilmd. De jongeren gaan al 
deze beelden ook nog monteren tot 
een aftermovie. Zodat ze een heel 
leuk filmpje hebben als herinnering 
aan deze activiteit. Het was een ge-
slaagde avond.

Interview met 
stagiaire jongerenwerk

“Mijn naam is Ilja Bouwman en ik 
loop stage bij het jongerencentrum 
1224. Ik volg de opleiding sociaal 
cultureel werk en zit nu in mijn laat-
ste jaar. SCW is een opleiding waar 
je veel bezig bent met doelgroepen 
en in mijn geval is dit jongeren.

 Ik probeer leuke en informatieve ac-
tiviteiten te organiseren en ben daar-
naast veel te vinden met de jeugd als 
het gaat om spelletjes spelen zoals 
darten, poolen en gamen. Ik ben nu 
veel bezig met mijn afstudeerproject 
en hoop mijn diploma binnen een 
aantal maanden te halen. Ik heb hier 

in mijn 1ste jaar en 2de jaar ook sta-
ge gelopen en na een korte periode 
van weggeweest ben ik weer terug 
op mijn oude stekkie. Ik heb het hier 
altijd erg naar mijn zin gehad en ben 
in mijn eerste periode ook verliefd 
geworden op mijn mede-stagiaire 
Daimy waar ik na 1,5 jaar nog steeds 
mee samen ben.  Ik vind het leuk om 
met de jongeren in discussie te gaan 
en erachter te komen wat ze vinden 
van maatschappelijke thema´s zo-
als pesten, vriendschap, seksualiteit 
enz.  Wat ik in de toekomst wil gaan 
doen weet ik nog niet precies maar 
ik vind het wel erg leuk om met jon-
geren te werken dus bijvoorbeeld in-
stanties zoals jeugdzorg lijkt mij erg 
interessant. Maar voor nu richt ik mij 
nog op het afstuderen en het honk 
en in de toekomst zien we het wel.”

Maatschappelijke Stagiaires 
in Honk 1224
Ook dit jaar zijn er weer verschillen-
de jongeren die een maatschappelij-
ke stage komen doen bij ons in Honk 
1224. Zij gaan allerlei dingen doen, 
zoals bardiensten draaien, DJ-en en 
daarnaast meehelpen met opzetten 
van leuke activiteiten. Mochten jul-
lie nog een maatschappelijke stage 
zoeken. Dan kan dat bij ons. Aan-
melden kan nog steeds via www.
job-sjop.nl. Dus ben jij degene met 
creatieve ideeën en lijkt het je wat 
om in een jongerencentrum stage te 
lopen? Laat het ons dan weten

Jongeren online
Via mail en whatsapp stuurden we Rooise jongeren wat vragen over hun online levensstijl. Hoe lang zijn ze iedere 
dag met hun mobiel bezig? Wat doen ze online?

Als ik een app zou mogen ontwer-
pen, zou dat een soort spelletje zijn 
dat lijkt op Bike Race, maar dan met 
een motor.

Doris, 11 jaar.

Ik speel nu geen spelletjes op mijn 
mobiel. Toen iedereen het spelle-
tje Flappy Bird speelde, deed ik dat 
ook, maar ik speel vooral spellen op 
mijn PlayStation, en dan meestal 
Fifa 15.

Niels, 14 jaar.

Als ik de computer zit, kijk ik meest-
al clipjes op YouTube. Ook zit ik op 
Facebook, maar voor de rest gebruik 
ik de computer alleen voor huis-
werk.

Sanne, 14 jaar.

Naast mijn mobiel gebruik ik ook 
nog de computer, namelijk voor 
school en om foto’s te bewerken.

Evi, 14 jaar.

Als ik op mijn mobiel zit, zit ik het 
meest op WhatsApp, Instagram en 
Snapchat.

Kjeld, 15 jaar.

Per dag zit ik denk ik ongeveer twee 
en een half uur op mijn mobiel. Het 
meeste zit ik dan op WhatsApp en 
Snapchat. 

Jalissa, 14  jaar.
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Wè bende toch ‘nne Sinterklaos.
Wordt gezegd van iemand die goedhartig en sullig is.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Meerdere schoorsteenbranden in de regio

Piet...
Wat had ik nu
gezegd over
roken op het 

werk!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Rob vd Heijden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Marianka Mootzelaar

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Brabantzorg-Odendael
Tel. 0413-474911
Klantenservice Brabantzorg
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel. 088-9985555
Klantenservice.veghel@brabantzorg.eu;
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen BEGiN METEOROLOGiSCHE WiNTER

OpLOSSiNG 
VORiGE WEEK:

Onwetendheid

wat schuilt er toch in mijn gedachten
wie stuurt de stilte in het hoofd
hoe komt het, dat je blijft verwachten
wanneer wellicht alle antwoorden 
vaak al lang zijn uitgedoofd

zwijg ik steeds meer, aldoor,
omdat mijn tong is verdroogd
en schreeuwt een hemelse koor,
dat alleen mijn zwanenzang 
nog echt wordt gedoogd

het is raden in een doolhof
met steeds meer onwillige heggen
of likken aan aardse stof
waarin dorren wortels 
vruchteloos naar wijsheid dreggen

julius dreyfsandt zu schlamm
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Ollandia boekt goede en belangrijke 
overwinning op FC Schadewijk 

voetbal

Het was een belangrijke wedstrijd 
voor Ollandia in vele opzichten. 
Verlies betekende in de onderste 
regionen blijven vertoeven waarbij 
het gat naar de middenmoot erg 
groot zou worden en ook meer span-
ning en verplichting voor de laatste 
wedstrijd voor de winterstop. Maar 
opnieuw heeft een wilskrachtig en 
gedisciplineerd voetballend Ollan-
dia een puike prestatie neergezet. 
Na het gelijke spel vorige week in 
de derby tegen Boskant werd nu 
gewonnen van en bij Fc Schadewijk 
met 1-3.

In het begin van de wedstrijd was 
het nog aftasten waarbij de verhou-
dingen snel duidelijk werden. Ol-
landia zakte iets in, Fc Schadewijk 
wilde vooral vooruit voetballen met 

een 3-4-3 opstelling. Het zag er alle-
maal technisch goed verzorgd uit bij 
Schadewijk, individueel prima voet-
ballers maar als team niet voldoende 
van elkaars kwaliteiten profiterend. 
En daar stond Ollandia tegenover, 
die juist vanuit een prima discipline 
en teamspirit de wedstrijd speelde. 
De eerste kansen waren voor Ollan-
dia via Robert Erven die een prima 
diepe bal van Jan Wouters in het 
zijnet schoot. Ook het spel van het 
verdedigende centrale duo, Carlo en 
Gerbe, zag er prima uit. In de 32e 
minuut wist Robert Erven aan de 
linkerkant zijn directe tegenstander 
uit te spelen en legde de bal vanaf 
de achterlijn prima terug op de in-
komende Rob van der Heijden. Deze 
schoot in eerste instantie nog tegen 
de keeper maar wist in de rebound 

de bal uitstekend binnen te wer-
ken. Een paar minuten later kwam 
Ollandia goed weg als de levens-
gevaarlijke en snelle buitenspelers 
een bal tegen de paal knalde en de 
instormende spits van Fc Schadewijk 
de terugspringende bal niet goed 
wist te verwerken waardoor Tom  
Wouters de bal zo kon oprapen. En 
zo was het geen 1-1 maar werd het 
kort daarna 0-2 door een uitsteken-
de pass van Rob van der Heijden op 
de inkomende William Bekkers die 
opspringend boven zijn tegenstan-
der uitkwam en de bal snoeihard 
tegen de touwen kopte. In het res-
terende gedeelte van de eerste helft 
liet Ollandia zich misschien iets te-
veel terugdringen maar wist de 0-2 
voorsprong wel de kleedkamers mee 
in te nemen.
Na rust een aanvallend Fc Schadewijk 
en een rustig verdedigend Ollandia. 
Echt gevaarlijk was het niet al waren 
er natuurlijk wel een paar hachelijke 
momenten door het alles of niets spel 
dat Fc Schadewijk speelde. Dit was 
ook de reden dat Ollandia via een 
uitval tot een 0-3 voorsprong kwam. 
Een diepe bal werd met veel moei-
te binnen gehouden door Robert  
Erven die vervolgens een prima blok 
zette waardoor hij de bal mee kon 
nemen, een voorzet op maat afle-
verde op de inkomende Jan Wouters 
die dit kansje naar behoren afwerkte. 
Na nog wat kansjes voor Fc Scha-
dewijk, waarvan er in de 85 minuut 
nog eentje werd benut, blies de goed 
leidende scheidsrechter de sportieve 
wedstrijd af en had Ollandia drie be-
langrijke punten in de pocket. Zon-
dag de laatste wedstrijd voor dit jaar 
en dat tegen koploper Juliana Mill. 

Ollandia ontvangt koploper 
Juliana Mill
Zondag is er voor de teams in ca-
tegorie A, waaronder Ollandia 1 en 
2, al weer de laatste geplande com-
plete competitieronde voor de win-
terstop en zullen er nadien alleen 
nog eventuele inhaalwedstrijden 
ingepland worden. 

Voor de overige seniorenteams staat 
er ook op zondag 14/12 nog een 
volledige competitieronde op pro-
gramma. A.s. zondag krijgt Ollandia 
1 op het eigen sportpark Ekkerzicht 
het sterke Juliana Mill op bezoek. 
Een goed voetballende tegenstan-
der, die door de 2-1 winst in Liemp-
de tegen DVG de huidige koploper 
is en zondag dan ook zeker voor de 
winst naar Olland komt. In de heen-
wedstrijd tegen deze tegenstander 
was Ollandia, zeker in de 2de speel-
helft de betere ploeg, maar kon de 
opgelopen achterstand niet meer 
wegwerken. Hopelijk kan Ollandia 
zondag opnieuw een goede wed-
strijd op de mat leggen en als het 
dit ook nog koppelt aan de nodige 
strijdlust, dan is er ook ditmaal een 
goed resultaat mogelijk. 

Ook Ollandia 2 krijgt in Schijndel in 
Avanti’31 een zware tegenstander die 
bovenaan meedoet, terwijl Ollandia 3 
gezien de standenlijst tegen Vorsten-
bossche Boys de punten in eigen huis 
moet houden. De Ollandia VEteranen 
zullen hun handen vol hebben aan 
koploper WEC, maar zullen er ook dit-
maal alles aan doen om de punten te 
laten bijschrijven. De Ollandia Vrou-
wen spelen zondag een echte Dom-
melderby, want ze moeten op bezoek 
bij hun collega’s van DVG uit Liempde.

Ollandia Bavaria United Quiz
Op donderdag 11/12 begint om 
20.30 uur in de kantine op sport-
park Ekkerzicht de voorronde van 
de Ollandia Bavaria United Quiz. 
Een quiz waarin duo’s, bestaande 
uit 2 clubgenoten, het tegen elkaar 
opnemen en daarbij getest worden 
op hun kennis van het voetbal en 
alles eromheen. Deelname is gratis 
en teams kunnen zich aanmelden bij 
Wim Koolen en eventueel nog op de 
avond zelf, echter vol is vol.
Dus doe mee en wordt de “Voetbal-
kenner van Ollandia”  

Arno Methorst (48) nieuwe trainer 
van Nijnsel/TVE Reclame
vv Nijnsel/TVE Reclame heeft Arno 
Methorst uit Eindhoven als nieuwe 
trainer aangesteld voor het seizoen 
2015-2016. 

Na de aankondiging dat de huidige 
trainer Theo Hageman na dit derde 
seizoen zijn geluk gaat beproeven 
bij FC de Rakt uit Uden is Nijnsel op 
zoek gegaan naar een nieuwe trai-
ner. Het bestuur voerde gesprekken 
met meerdere kandidaten, won refe-
renties in en liet ook spelers en leden 
van de technische staf meedenken 
in het proces. Afgelopen donderdag 
viel de beslissing in het voordeel van 
Arno Methorst. Op dit moment is 
hij jeugdcoördinator bij de Noord-
Eindhovense voetbalvereniging 
WODAN. Eerder was hij trainer bij 
onder meer ESV uit Eindhoven, Best 
Vooruit, Sparta ’25, Rhode, Liessel, 

Rood Wit ’62 Helmond en Spoor-
donkse Boys. Hij behaalde bij meer-
dere verenigingen periodekampi-
oenschappen binnen en recent met 
Spoordonk het kampioenschap.

Bestuur vv Nijnsel/TVE Reclame 
hoopt met Arno Methorst een 
goede opvolger in huis te hebben 
gehaald voor de succesvolle coach 
Theo Hageman. Methorst werkt 
graag met jeugdige spelers, heeft 
uitgekiende oefenstof en is een 
teambuilder.

Wij wensen Arno Methorst veel suc-
ces en hopen van harte dat hij kan 
voortborduren op de goede resulta-
ten die ons vaandelteam momenteel 
boekt onder coach Theo Hageman.   

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Nijnsel geeft Boskant weinig kans

In een meer spannende dan tech-
nisch hoogstaande wedstrijd heeft 
Nijnsel een 0-2 overwinning op 
Boskant behaald. Boskant verliest 
daarmee de aansluiting met de top 
drie en zakt naar plaats zes in het 
klassement. 

De start aan Boskant zijde was veel-
belovend. Met veel inzet en overtui-
ging werd het bezoekende Nijnsel 
onder druk gezet. In de 4e minuut 
leek Frank van der Heijden namens 
Boskant de score te openen, maar 
z’n snoeiharde vrije trap verdween 
net langs de verkeerde zijde van de 
paal. In de 7e minuut had de inzet 
van Roy van der Linden, nadat een 
Nijnsels been nog wat bijstuurde, 
zomaar in de benedenhoek kunnen 
verdwijnen. Nijnsel leek intussen van 
de “schrik” bekomen en ondernam 
driftig pogingen om zelf op voor-
sprong te komen. In de 11e minuut 
leek het zover. Na een slalom langs 
een aantal Boskant verdedigers 
duikelde Paul van der Rijt, binnen 
de 16, over het uitgestoken been 
van Boskant doelman Tom van der 
Heijden. Een (zeer) goed leidende 

scheidsrechter Iven maakte volgens 
de Nijnsel aanhangers z’n enigste 
fout van de wedstrijd door de bal 
niet op de stip te leggen. Vier mi-
nuten later kreeg Johan van de Pas 
een uitgelezen mogelijkheid, in vrije 
positie knalde hij echter huizenhoog 
over. In de 30e minuut kwam Nijnsel 
op voorsprong. Na een snelle uitval 
kwam de bal via Leon Peters bij Nick 
Dortmans die de bal hard en zuiver 
binnenschoot: 0-1. Ondanks de so-
lide verdediging van Nijnsel, was 
Boskant in de periode erna enkele 
keren dicht bij de aansluitingstreffer. 
Maar het was elke keer …. net niet. 
In de 34e minuut zorgde Roy voor 
gevaar, maar er was niemand in de 
buurt om z’n strakke voorzet te ver-
zilveren. In de 37e minuut had hij 
pech dat de corner die hij ineens vol 
op de schoen nam, net naast zeilde. 
De laatste kans voor rust was voor 
Nijnsel. Bij een diepe bal was Tom 
echter zeer attent en onderschepte 
de bal net voordat Nick Dortmans 
z’n voet ertegen zou zetten.

Na rust waren de kansen op één 
hand te tellen, en helaas voor Bos-

kant voornamelijk kansen voor 
de Nijnsel. In de 70e minuut was 
Nick Dortmans, na een vrije trap, 
dicht bij z’n 2e goal, maar hij mikte 
de bal met het hoofd net langs de 
verkeerde kant van de paal. In de 
73e minuut vergrootte Nijnsel de 
voorsprong. Na een snel genomen 
corner knalde Johan van der Pas 
de bal snoeihard in de bovenhoek. 
Een wonderschoon doelpunt waar-
mee hij de wedstrijd op slot gooide. 
Boskant probeerde nog wel, maar 
moest ervaren dat de verdediging 
van Nijnsel tot dusver niet voor niets 
slechts 8 tegentreffers heeft moeten 
incasseren. Dat zelfs Ruud van der 
Rijt de bal, in het kader van `con-
solideren` zo nu en dan hoog in de 
aangrenzende beplanting joeg, be-
wijst nog eens dat zekerheid op zo’n 
moment gaat voor schoonheid. Het 
eindresultaat stond er: 0-2 winst 
voor het bezoekende Nijnsel.

Volgend weekend staat de laatste 
wedstrijd voor de winterstop op 
het programma. Boskant speelt dan 
thuis tegen SES uit Langenboom. In 
de uitwedstrijd leverde Boskant een 
prima prestatie door met 1-3 te win-
nen. Dus het licht vrij voor de hand 
dat er a.s. zondag een uiterst gemo-
tiveerd SES op bezoek zal komen, 
op zoek naar revanche.

Rhode boekt belangrijke 
overwinning op Venhorst
In een meer spannende dan fraaie 
wedstrijd trok Rhode uiteindelijk  
aan het langste eind en won ver-
diend met 3 -  2 van Venhorst. De 
overwinning was achteraf ook wel 
hard nodig, want onderin wisten 
ook DAW en Festilent te winnen.

De wedstrijd werd gespeeld met veel 
inzet aan beide kanten en het was 
Rhode dat in de eerste twintig mi-
nuten twee fraaie kansen creëerde.  
Tweemaal was het Tim Stewart die 
Rob Foolen in stelling bracht, helaas 
werd er niet gescoord. De kracht van 
Venhorst is dat dit team weinig kan-
sen nodig heeft om te scoren en dat 
was vanmiddag ook weer het geval. 
De eerste kans  voor Venhorst  kwam 
er in de vierentwintigste minuut en 
het was meteen raak. Even niet at-
tent reageren in de achterhoede van 
Rhode en prompt verdween de bal 
in het net. Rhode bleef de sterkere 
ploeg en in de vijfendertigste minuut 
knalde Daan van Dinten een vrije 
trap fraai in het doel, 1-1

De eerste twintig minuten van de 
tweede helft domineerde Rhode 
zonder echt gevaarlijk te worden. De 
beloning voor het spel kwam in de 
vijfenzestigste minuut. Goed door-
zetten van Kyron Brus werd door hem 
zelf afgerond met een hard schot in 
de benedenhoek. Het spel golfde op  

neer en de wedstrijd bleef spannend 
en kon in feite alle kanten op. Rhode 
bleef wel de bovenliggende partij, 
Venhorst  loerde op een kansje en 
dat kwam er ook.  In de achtenze-
ventigste minuut de tweede kans 
voor Venhorst en meteen de tweede 
goal, 2-2. Rhode bleef strijden voor 
de overwinning die overigens ook 
hard nodig was gezien de stand in de 
ranglijst. Het was Joep van de Mortel 
die in de zevenentachtigste minuut 
een goed genomen corner van Paul 
Smeets hard in kopte, 3-2. Venhorst 
drong nog aan voor de gelijkmaker 
en dat gaf Rhode nog een kans om 
de voorsprong uit te bouwen. Tom 
Willens kopte in de negentigste mi-
nuut nog op de lat, maar in de stand 
kwam geen verandering meer. De 
strijd en de vechtlust van Rhode 
werd beloond met drie punten.
A.s. zondag wordt de laatste wed-
strijd voor de winterstop gespeeld, 
tegenstander is Festilent. Zondag 
boekte Festilent haar eerste overwin-
ning, de overige 6 punten werden 
allemaal uit een gelijkspel behaald. 

Rikken en Pokeren
A.s. donderdag 4 december wordt 
de 3e ronde van de kaartcompetitie 
gespeeld. De aanvang is circa 21:45 
uur. Alle leden, ouders en supporters 
zijn van harte welkom.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 3 december t/m dinsdag 9 december 2014
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180 cm
MAYBELLINE
MASCARA
volume express 
diverse varianten

THERMOXX
GLAS
dubbelwandig 
diverse varianten
180/200 ml

CHOCOLADE
BONBONS
diverse varianten
216/400 gram

DIVERSE 
GIFTSETS
voor hem en haar

DAMES
SNOWBOOTS
2 modellen
maten 36-40

DOVE
DOUCHECREME
diverse soorten

DAMES
SOKKEN
diverse kleuren 
 en dessins
maten 35-42

DELUXE
HEADPHONE
zeer rijke geluidskwaliteit
met microfoon
zwart of wit

KERST 
VERLICHTING
binnen en buiten gebruik
warm wit, LED

449

159079

169

249

799

198

COMFORT
BH
diverse kleuren, polyester/elestan
naadloos, maten S-XXL

199

179

495

KERST
CADEAULABEL
met strikje en steentjes
diverse varianten
9 stuks

069

LED
THEELICHTEN
met oplader
set/8

KERST
VERLICHTING
20 lamps helder, binnen gebruik

100 lamps 3.49

PAREL 
VERLICHTING
ca. 1 meter
20 lamps 
LED

895

1 15

895229

2795

KERSTBOOM
KLEED
rood/wit
ca. Ø 120 cm

VOLLE
KERSTBOOM
met metalen voet
48 takken
880 tips

229

GLAZEN
KERSTBALLEN
diverse kleuren
60x60 mm

295 895

149

THEELICHT 
HOUDER
met tekst 
diverse varianten

ACRYL
BREIGAREN
diverse kleuren
50 gram

REVLON CHARLIE
EAU DE TOILETTE
100 ml

088

299

KERST
STAL
diverse varianten

XL SFEER 
LANTAARN
met tekst en koord 
diverse varianten, glas
24x34 cm 
excl. kaars

13x16 cm 2.49

299
KAARS
HERT
diverse kleuren, 14 cm

18 cm 2.49

180 CM

MEGABOX  
MET 15 STUKS 3 PAAR

240 LAMPS

KERSTBOOM
VERSIERING
diverse 
soorten
0.79

KERST 
TAFEREEL 
LED 
diverse 
varianten
2.99

GEUR 
KAARS 
diverse geuren
25 branduren
7x8.5 cm
0.79 
35 branduren
8x10 cm 
1.39

DRAADLOZE
SCHAKEL 
SET
4-delig
8.95

10-DELIG 2.99

KERST 
BOOMVOET
naturel
60x26 cm
5.95

XL FORMAAT

HEREN
SNOWBOOTS
2 modellen 
maten 41-45
8.99

2 VOOR

BREIGAREN
PAKKET
met haaknaald
1.59 

 
BREINAALDEN
IN KOKER
4 stuks 
35 cm
2.29

THERMOXX
GLAS 
dubbelwandig 
theeglas,  
of 2 stuks 
espresso glazen
1.99

CHAMPAGNE 
FLES
gevuld met  
cacao fantasie
1.99

KERST 
KAARTEN
diverse luxe  
varianten  
0.79

DAMES 
SOKKEN
strass 
maten 31-42 
3 paar
2.79

500 ML

DOVE
BODYCREME
diverse  
soorten
300 ml
2.99

SCHEER 
APPARAAT 
24 maanden 
garantie
8.95

DAMES EN HEREN  
BADJAS
diverse kleuren en prints 
coral fleece 
maten S-XL

795
KINDER 
BADJAS
maten 92-134 
6.95

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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180 cm

MAYBELLINE
MASCARA
volume express 
diverse varianten

THERMOXX
GLAS
dubbelwandig 
diverse varianten
180/200 ml

CHOCOLADE
BONBONS
diverse varianten
216/400 gram

DIVERSE 
GIFTSETS
voor hem en haar

DAMES
SNOWBOOTS
2 modellen
maten 36-40

DOVE
DOUCHECREME
diverse soorten

DAMES
SOKKEN
diverse kleuren 
 en dessins
maten 35-42

DELUXE
HEADPHONE
zeer rijke geluidskwaliteit
met microfoon
zwart of wit

KERST 
VERLICHTING
binnen en buiten gebruik
warm wit, LED

449

159079

169

249

799

198

COMFORT
BH
diverse kleuren, polyester/elestan
naadloos, maten S-XXL

199

179

495

KERST
CADEAULABEL
met strikje en steentjes
diverse varianten
9 stuks

069

LED
THEELICHTEN
met oplader
set/8

KERST
VERLICHTING
20 lamps helder, binnen gebruik

100 lamps 3.49

PAREL 
VERLICHTING
ca. 1 meter
20 lamps 
LED

895

1 15

895229

2795

KERSTBOOM
KLEED
rood/wit
ca. Ø 120 cm

VOLLE
KERSTBOOM
met metalen voet
48 takken
880 tips

229

GLAZEN
KERSTBALLEN
diverse kleuren
60x60 mm

295 895

149

THEELICHT 
HOUDER
met tekst 
diverse varianten

ACRYL
BREIGAREN
diverse kleuren
50 gram

REVLON CHARLIE
EAU DE TOILETTE
100 ml

088

299

KERST
STAL
diverse varianten

XL SFEER 
LANTAARN
met tekst en koord 
diverse varianten, glas
24x34 cm 
excl. kaars

13x16 cm 2.49

299
KAARS
HERT
diverse kleuren, 14 cm

18 cm 2.49

180 CM

MEGABOX  
MET 15 STUKS 3 PAAR

240 LAMPS

KERSTBOOM
VERSIERING
diverse 
soorten
0.79

KERST 
TAFEREEL 
LED 
diverse 
varianten
2.99

GEUR 
KAARS 
diverse geuren
25 branduren
7x8.5 cm
0.79 
35 branduren
8x10 cm 
1.39

DRAADLOZE
SCHAKEL 
SET
4-delig
8.95

10-DELIG 2.99

KERST 
BOOMVOET
naturel
60x26 cm
5.95

XL FORMAAT

HEREN
SNOWBOOTS
2 modellen 
maten 41-45
8.99

2 VOOR

BREIGAREN
PAKKET
met haaknaald
1.59 

 
BREINAALDEN
IN KOKER
4 stuks 
35 cm
2.29

THERMOXX
GLAS 
dubbelwandig 
theeglas,  
of 2 stuks 
espresso glazen
1.99

CHAMPAGNE 
FLES
gevuld met  
cacao fantasie
1.99

KERST 
KAARTEN
diverse luxe  
varianten  
0.79

DAMES 
SOKKEN
strass 
maten 31-42 
3 paar
2.79

500 ML

DOVE
BODYCREME
diverse  
soorten
300 ml
2.99

SCHEER 
APPARAAT 
24 maanden 
garantie
8.95

DAMES EN HEREN  
BADJAS
diverse kleuren en prints 
coral fleece 
maten S-XL

795
KINDER 
BADJAS
maten 92-134 
6.95

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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Rhode E2 viert weer kampioenschapvoetbal

Zaterdag 22 november was het dan 
eindelijk zover. Na zeven wedstrij-
den in deze competitie, vol van niet 
te onderschatten tegenstanders, 
konden de jongens van Rhode E2 
hun kampioenschap binnenhalen. 
Zeven van de negen spelers kennen 
dit moment van spanning maar al 
te goed, zij zijn immers al vier keer 
eerder kampioen geworden in de F-
jeugd. Voor twee spelers een nieu-
we zenuwslopende ervaring, maar 
wel één met de volle ondersteuning 
van een ijzersterk team gevoel.

Avanti’31 E3 stond deze ochtend 
letterlijk tussen de jongens en hun 
kampioenschap. De wedstrijd moest 
minimaal met een gelijkspel wor-
den afgesloten om het kampioen-
schap veilig te stellen. Maar als deze 
Rooise jongens iets willen, dan gaan 
ze er ook voor. Een gelijkspel zat 
er op voorhand eigenlijk al niet in 
en dat merkten ze in Schijndel dan 
ook maar al te goed. Het overwicht 
op het veld was duidelijk voor de 
nieuwe kampioen en de voorsprong 
werd dan ook in rap tempo gereali-
seerd. Met een 0-6 voorsprong voor 

de Rooise jongens was het wel beke-
ken… Rhode E2 Kampioen! Natuur-
lijk verslapt op zo’n moment de con-
centratie, zeker als er leuke dingen 
in het verschiet liggen, en dat geeft 
Avanti de kans om de eindstand op 
2-6 te zetten.

Met champagne onder de douche 
en dan zingen en dansen. En met 
nieuwe kampioenschap shirts aan 
kon er dan eindelijk afgereisd wor-
den naar De Neul, waar de jongens 
werden onthaalt met luide muziek, 
de bekende Rhode frietjes en voor 
ieder een trofee. Maar het leukste 
is en blijft natuurlijk de rondrit door 
Rooi op de platte kar. De winkeliers 
zullen het inmiddels wel herken-
nen… deze jongens bouwen een 
feestje als ze door het dorp rijden.

Feit blijft, wat deze jongens keer op 
keer presteren is bijna ongelooflijk. 
Kampioen worden is fantastisch, 
maar keer op keer kampioen blijven 
is een prestatie van ongekende klas-
se. Nu nog hopen dat de prestaties 
in het KNVB Bekertoernooi van vo-
rig seizoen ook geëvenaard worden. 
Laat ze het in de rest van het KNVB 
district maar alvast weten, Rhode E2 
komt er weer aan.

Vlnr onder: Julian van de Sande, Jari van der Post, Wesley van Heeswijk, Jens 
Spijkers, Toon Merks, Joep Donkers, Wout Sanders, Tom van de Loo en Jelt 
van Oirschot. Vlnr boven: Marc van Heeswijk, Willian van de Sande en Ted 
van Oirschot.

Kampioenen!

Boskantse 'Kampioenuh..!'

Afgelopen zaterdag was het groot 
feest op sportpark “De Scheken” 
in Boskant. Zowel de C1 als de F2 
werden overtuigend eerste in hun 
klasse. Dit najaarskampioenschap 

werd natuurlijk uitbundig gevierd, 
compleet met platte karren en (kin-
der)champagne. Het bleef nog lang 
onrustig in Boskant..!

C1

F2

MHC meiden D1 en D2 vieren 
kampioenschap

hockey

Ook bij hockeyclub MHC vielen dit 
weekend beslissingen die gingen 
om een kampioenschap. Zowel de 
D1 als de D2 werd kampioen.

De meiden van de D1 zijn terecht 
winterkampioen geworden. De start 
van de competitie was perfect, mooi 
hockey en een hecht team waren 
de succesfactoren. Totdat verschil-
lende dames geblesseerd af moes-
ten haken. Maar natuurlijk zetten 
de dames een tandje bij en kregen 
ze super invallers mee. De overwin-
ningen waren niet meer de grootste 
maar wel telkens 3 punten. 
 

Helaas niet meer zo’n zonovergoten 
veld als vorige week zaterdag toen 
het kampioenschap behaald werd, 
maar wel veel vrolijke gezichten nu 
het kampioenschap gevierd kon wor-
den. Ook in de laatste wedstrijd bleek 
MD2 de sterkste. De laatste wedstrijd 
van het najaarsseizoen werd gewon-
nen met 11-0. De dag van MD2 kon 
niet meer kapot. Met een rondje, in 
de kou, op de platte kar en een heer-
lijke lunch werd het kampioenschap 
gevierd en zijn de dames klaar voor 
het zaalhockey-seizoen. De club fe-
liciteert Roos, Sylke, Floor, Juul, Indi, 
Silke, Sam, Noa, Meike, Neeltje, 
Mette, Floor, Doris, Ivana en coach 
GertJan met het kampioenschap.

D2

D1

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

Sven Wijdekop
Rhode

pUpiL VAN DE 
WEDSTRiJD

De 7 jarige Sven Wijdekop  is zon-
dag 7 december  “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Festilent 1.

Sven voetbalt in de F7. Hij is een 
fanatieke verdediger met een goed 
schot. Hij gaat dus ook vol voor de 
bal en weet de bal echt voor zijn 
team te winnen. In de goal komt 
Sven ook goed tot zijn recht door 
zijn goede en harde uittrap.
Zijn hobby's zijn spelen met zijn 
vriendjes Rolf en Wes. Lego en 
playmobil vindt hij ook leuk.  Zijn 
favoriete voetbalclub is Ajax. Sven 
zit in groep 4b van basisschool 
Eerschot . Hij vindt gymmen en 

schoolzwemmen het aller-leukst.
Rhode wenst  Sven een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Rhode E5 ongeslagen kampioen 

Zaterdagmorgen speelde Rhode E5 
de laatste wedstrijd tegen Handel 
E1. De vele supporters  werden op 
hun wenken bediend, want de wed-

strijd werd gewonnen door Rhode 
met 8-2. Daardoor werd de ploeg 
ongeslagen kampioen in hun eigen 
klasse. 

Kampioenen, 

Gefeliciteerd!
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korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco 1 begint te laat te korfballen

Afgelopen zondag moest Odisco 1 
tegen Spoordonkse Girls 1. Spoor-
donkse Girls had nog geen punt 
verloren en Odisco wist dat het een 
zware wedstrijd zou worden.

Odisco begon wat slap aan de 
wedstrijd en keek na drie minuten 
al tegen een 2-0 achterstand aan, 
door twee slordige fouten. Hierna 
kon Floor van Heeswijk iets terug 
doen 2-1, en iets later kon Meike  
Leenderts 2-2 maken. Helaas bleef 
Odisco slordig in de verdediging en 
waren de dames steeds wat minder 
fel als de tegenstander. Na zestien 
minuten was het 4-2. Via Meike 
Leenderts werd het toch 4-3, maar 

verdedigend werden teveel fouten 
gemaakt en was het snel 5-3. Via 
Myrthe van Heereveld werd het 
5-4. Maar Odisco speelde niet goed 
en creëerde te weinig zo kon er ge-
rust worden met 7-4.

In de rust werd de dames verteld een 
tandje bij te schakelen en gecon-
centreerder te gaan verdedigen. Na 
rust werd het meteen 8-4, maar via 
een goed uitgelokte strafworp door  
Michelle van Heereveld, kon Myrthe 
de 8-5 maken. Maar Odisco haalde 
niet het maximale niveau en keek 
zo na 15 minuten tegen een 10-5 
achterstand aan. Met nog 10 mi-
nuten op de klok werd het via een 

time-out nogmaals gezegd dat de 
dames feller moesten zijn en alles uit 
de kast moesten halen. Dit gebeur-
de en Odisco kwam terug tot 10-8 
binnen vijf minuten via Marieke van  
Heeswijk, Lisa Wouters en Marlon 
van Heeswijk. Odisco zette nog 
even alles op alles maar kwam niet 
verder en de eindstand was dan ook 
10-8.

Odisco speelde niet sterk en begon 
pas laat in de tweede helft echt te 
korfballen en kon daarom de pun-
ten niet mee naar huis nemen. Vol-
gende week speelt Odisco tegen de 
Kangeroe uit Veghel.

Ruim verlies voor KV Rooi
De dames van Rooi waren er klaar 
voor. Ze moesten de punten zien te 
pakken bij Svsh/ksv. De wedstrijd 
begon fel aan beide kanten. Toch 
wist de tegenpartij uit een vrije 
worp het eerste doelpunt te scoren. 

KV Rooi bleef hard werken en werd 
ook beloond uit een strafworp. He-
laas wist Svsh/ksv de korf meer te 
raken en liepen ze uit tot 5-1. Maar 
de gasten gaven niet op en bleven 
werken om dichterbij te komen. 
Dit gebeurde ook uit een mooi 
kort kansje. Er bleven mooie kan-
sen komen voor de dames van KV 
Rooi en door een mooi afstands-
schot van Sanne Kuijpers bracht 
dit de stand op 6-4. KV Rooi kreeg 
weer vertrouwen en wist dichtbij 
te komen. Het was nog maar een 
paar minuten voor rust, maar Ellen 
Hulsen wist er nog een mooi kort 
kansje in te leggen. Dit bracht de 
stand op 7-6. Ook na de rust was 
KV Rooi er vol van overtuigd dat 

het er nog in zat. Er zijn nog veel 
mooie kansen geweest aan de kant 
van Sint-Oedenrode. Maar ook 
Svsh/ksv wist de korf nog vaak te 
raken en begon uit te lopen. KV 
Rooi liet de kop niet hangen en 
ging er nog voor. Aan de kant van 
Svsh/ksv vielen de schoten er in en 
KV Rooi wist de korf niet meer te 
raken. Hierdoor liep de stand uit 

naar 17-9 voor Svsh/ksv. KV Rooi 
heeft als een team hard gewerkt, 
maar dat werd helaas niet beloond. 
Volgende week staat er een lastige 
wedstrijd op het programma, maar 
ook dan zijn de dames vastberaden 
om de punten mee naar Rooi te ne-
men. Om 16:15u speelt Rooi in de 
Beemd in Veghel.

KV Nijnsel verliest van NeCa
Wederom een nieuwe tegenstander, 
maar voor coach Fred van Oekel 
niet geheel onbekend. KV Nijnsel 
ging dus goed voorbereid de wed-
strijd in. De technieken werden nog 
even herhaald door Van Oekel en 
geconcentreerd begonnen ze aan de 
wedstrijd.

De wedstrijd opende zich snel en 
goed met twee doelpunten van San-
dra Verhagen. Verdedigend  was 
Nijnsel sterk en wist goed de ballen 
te onderscheppen na de schoten van 
de tegenstander. Echter wist de aan-
vallende partij het gat van de korf 
niet meer te vinden waardoor niet 
voorkomen kon worden dat NeCa 

ging scoren. Met een magere stand 
van 2-2 gingen beide teams de rust 
in. Het was duidelijk wat Nijnsel 
moest gaan veranderen: scoren. 

In de tweede helft werden mooie 
aanvallen opgezet, helaas zonder 
resultaat. Elke bal miste de korf en 
de teleurstelling was van de gezich-
ten af te lezen. Niet onverwacht 
viel uiteindelijk voor NeCa nog wel 
twee keer een doelpunt. Nijnsel 
kwam achter te staan met 4-2 met 
nog maar een paar minuten op de 
klok. Myrna Foolen scoorde nog wel 
eenmaal, maar NeCa reageerde daar 
meteen weer op en bracht de eind-
stand op 5-3.

waterpolo

Herstel waterpolodames Argo
Twee zeer matige en tevens verloren 
wedstrijden van de waterpolodames 
uit Rooi was voor coach Anja van 
Wanrooij aanleiding om de dames 
afgelopen week bij elkaar te roepen. 

Het spel was slap, ambitieloos en 
zwaar onder het niveau van de po-
tentie van het team wat eigenlijk in 
de top van de competitie zou moe-
ten kunnen meedraaien. De dames 
werden op scherp gezet en de mes-
sen waren geslepen, waarbij Lutra uit 
Helmond als slachtoffer het onderspit 
zou moeten gaan delven. Een betere 
tegenstander had Argo zich niet kun-
nen wensen. Op papier was Lutra 
de underdog, in de praktijk een fy-
sieke tegenstander waarbij Argo echt 
wel het aan de bak zou moeten om 
de winst binnen te halen. Dat bleek 
al direct in de eerste minuut toen 
Argo wederom tegen een 2-0 ach-
terstand aan keek. Anders dan in de 

voorgaande wedstrijden hadden de 
dames er alle vertrouwen in dat het 
goed zou komen. Ze waren de betere 
partij, kregen veelvuldig een overtal 
situatie en  vanaf het 2e part begon 
het gewoon goed te lopen. Hierin 
werd er een groot gat geslagen waar-
door halverwege de wedstrijd een 
voorsprong van 2-5 voor Argo op 
het bord stond. Het hele team speel-
de goed, de dames wisten elkaar te 
vinden waardoor de bal uiteindelijk 
altijd bij de vrije man terecht kwam. 
Vaak was dit Lotte van Schijndel, met 
haar 5 doelpunten had ze een groot 
aandeel in de overwinning van Argo. 
De einduitslag van 3-9 in het voor-
deel van Argo was geheel terecht en 
hopelijk een eerste teken van herstel 
van Argo. Door deze overwinning 
nestelt Argo zich stevig in de sub-
top. Overige doelpunten werden ge-
maakt door Josine Raaijmakers (2x) 
en Monique van Nielen (2x).  
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Autobedrijf van Driel B.V.   Wouters Boomkwekerij   
Van Gils Rashondenkennel  Garagebedrijf Johan Markgraaff   
Autobedrijf Martien van Erp   Romettec Plaat-lassen-constructiewerk
Willink Creatief     Autobedrijf Peter Opheij  
Stratenmakersbedr. Johnny van Oorschot  Stalen Engineering  
Fiets service Johan    Van Deursen Diervoeders
Henk van Rooij VOF Hak- en Boorbedrijf Smetsers Houthandel / Speeltoestellen 
Partyverhuur Joost Kapteijns  Van Oirschot-v.d. Rijdt Timmerwerken 
Bakkerij Bekkers   Van Uden Caravantechniek
Piet van Aarle, “ Aarlehof”  Van Duppen Geluid   
Salloniki Griekse specialiteiten  Stucadoorsbedrijf Voets-van Hemmen 
Stukadoorsbedijf Mettler  Cor Het fruitboerke 
Mark van Dijk, Schilderwerken  Leon Olijslagers Tentenverhuur  
Stucadoorsbedrijf Horst  Berry Markus Schilderwerken  
Wildenberg Auto en transport  Mari Heesakkers Schildersbedrijf 
Hennie Verhoeven Stukadoorwerken C.J. Brekelmans Tuincentrum   
Van Griensven Voegersbedrijf  Kapsalon Janneke   
Woonboetiek Cor Smits  Frans Peijnenburg Koper en zinkwerken
De Kaaskeizer   Drankenhandel van Boxmeer  
Bergman/vd Leest Stucadoorsbedrijf  Design Outlet Design 4ever  
M. van Rooij Electrotechniek  Jo Timmermans, Haardhout
FES Climate Controle   Foolen Worstenbrood  
Leenderts Glaszettersbedrijf B.V.  Tankstation Bongers   
Leo Markus Service Bouw  Geitenkaasautomaat van Heesch
Leenderts Bouwservice  Lean Schoonmaakbedrijf   
Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar   Administratiekantoor Wim Huijberts 
Markus Bouw- en metselbedrijf  Twan Brinkman Hoveniersbedrijf
Roijakkers Grondwerken  Dakdekkersbedrijf F. van Wershoven 
Rien v.d. Spank Transport & dochter MooiRooi.nl. De MooiRooiKrant  
Rob van Schijndel CV-Loodgieter  Cafetaria Die 2 
Kombi Bouwmatrialen   EP: Rickelman. Best   
Cafė-cafetaria-zaal De Dorpsherberg Amadea Hairstyling   
Cafė-Biljart ’t Pumpke  Dennis en Rien van Osch
Brasserie De Beleving  Minicamping “de Geelders”  
Eet & Muziekcafe De Ossekop   Rima Groepsvervoer   
Cafė van Ouds   Cafė-biljart D’n Toel
Tapperij & Eeterij d’n Dommel  Cafetaria Highway 51, Nijnsel  
Cafetaria De Mert, Peer en Riky  Drukkerij Henk Thomassen     
Maarten van Hoof Zachtfruit-Asperges Voets Timmer- en renovatiewerk
Meijs Meubelen  v.o.f.   Imkerij “De Linde”   
www.Auto Boxtel.eu        Erwin de Bie, Electro   
Autobedrijf F. Smits    Twins Homecooking & Catering        
Jeanne Bekkers. Pedicure  Cafe “Oud Rooij” vof   
Els Pellen. Voetreflextherapie  Pan & Cook, Restaurant   
B & B “ De Venushoek” Schijndel  Lambert B.V. Autoschade        
Restaurant Salloniki Schijndel   Arjan Saris  C.V.-installaties. Service  
Kluitmans Keurslager   Van Kuringe, Adviesgroep  
Verhoeven Renovatie Heeswijk – Dinther  Cafe ’t Hooghuis   
Mike van Dijk. Muziekcomputer  Van Zelst Toeleverancier werk/horeca  
Van de Wijdeven. Parket  De Beurs. Edwin Gordijn.  
Bouwmarkt Forum.   Cafe-zaal-catering “t Zuid” Schijndel 
Bramax Automotive    Harrie van de Meulengraaf. Bouw  
Ezelstal/minicamping ’t Skonste Plekske  Jan Sanders Installatietechniek.  
D’n Olie/D’n Toel. Activiteiten   Gersjes Gietijzeren Ramen B.V.   
Rien v.d.Oever. Tuin & Parkmachines. Lanaut Automaten B.V. Den Bosch 
Hoveniersbedrijf Habraken.  Harrie Toelen.
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Halve fi nale 
Ollandse biljartkampioenschappen

biljarten

Afgelopen vrijdag werd de halve 
finale in café D’n Toel gespeeld. 
De halve finalisten speelden vol 
overgave voor een plaats in de fi-
nale. 

De vele toeschouwers hebben 
overwegend mooie en spannende 
partijen gezien. Gerard v.d. Til-
laart speelde een constante partij 
maar had 20 beurten nodig om 
zijn rivaal John van Oorschot af te 
schudden. Eric Bekkers had geen 
enkele moeite met zijn tegenstan-
der Arie Markus en maakte zijn 
partij uit in 25 beurten. Jos van 
Bakel ging goed van start maar 
kwam later in de wedstrijd bijna in 
de problemen. Zijn tegenstander 
Bas v.d. Tillaart kwam in de tweede 
helft van de wedstrijd pas goed in 
zijn spel. Echter te laat om de partij 

te winnen. Gerard Eijkemans moest 
het nipt afleggen tegen Antoon 
Versantvoort. Deze partij bleef tot 
het einde toe spannend omdat 
Gerard de nodige sportieve tegen-
stand bood. Dit was tevens de kort-
ste partij van de avond. Peter van 
Driel liet voortreffelijk spel zien en 
was een van de smaakmakers van 
de avond. Peter had 22 beurten 
nodig tegen Peter Markus die van-
af het begin niet in zijn spel kwam. 
Als laatste moest Henk van Eerdt 
aantreden tegen Rien Kastelijn. 
Rien bood de nodige tegenstand 
maar legde het uiteindelijk nipt af 
tegen Henk. In De Dorpsherberg 
wordt vrijdag 12 december aan-
vang 19.30 uur zowel het klassen 
kampioenschap als het algemene 
kampioenschap gespeeld. De wed-
strijdleiding hoopt de 25ste editie 
van de Ollandse Biljartkampioen-
schappen af te sluiten met een fan-
tastische finaleavond en wenst alle 
finalisten veel succes. Iedereen is 
vrijdagavond 12 december welkom 
in Café-Cafetaria-Zaal “De Dorps-
herberg”.   
  
Geplaatste spelers voor de finale.
A-klasse: Gerard v.d. Tillaart en 
Antoon Versantvoort; B-klasse: 
Eric Bekkers en Peter van Driel; C-
klasse: Jos van Bakel en Henk van 
Eerdt.

Programma vrijdagavond 
12-12-2014.
Klassenkampioenschap: 19.30 uur 
A-klasse. 20.15 uur B-klasse en 
21.00 uur C-klasse. Aansluitend 
worden de wedstrijden om het al-
gemeen kampioenschap gespeeld. 

zwemmen pascal van Bakel en Niels Rooijakkers 
Zuid-Nederlands kampioen

Tijdens de Regionale Sprint Kampi-
oenschappen in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion in Eind-
hoven zijn Pascal van Bakel en Niels 
Rooijakkers Zuid-Nederlands kampi-
oen geworden. 

Pascal op de 100m wisselslag in 
1:05.00, 50m vrije slag in 0:25.39 en 
50m schoolslag in 0:30.66 en Niels op 
de 50m schoolslag in 0:39.00. Zilver 
was er voor de jongens estafette ploeg 
bestande uit Bram Rooyakkers, Lars 
Diesch, Luc van Eijndhoven en Niels op 
de 4x50m vrije slag in 2:04.03 en op 
de 4x50m wisselslag in 2:18.69 en voor 
de meisjes estafette ploeg bestaan-
de uit Sanne Peters, Mirthe Dahler, 
Leonie Habraken en Naomi van de Ven 
op de 4x 50m vrije slag in 2:21.86. 
Verder was er een bronzen medaille 
voor Luc van Eijndhoven op de 50m 

rugslag in 0:34.17 
en 50m vlinder-
slag in 0:32.12, 
Sanne Peters op de 
50m schoolslag in 
0:43.28, Pascal op 
de 50m vlinderslag 

in 0:27.67 en Jannus van Dinther op de 
50m vrije slag in 0:25.90
De wedstrijd is voor Argo bijzonder 
goed verlopen, Argo is in het medail-
leklassement op plaats 9 is geëindigd 
van de 55 deelnemende verenigingen.

De rest van de uitslag:
Lars Diesch: 16e op de 50m schoolslag 
in 0.40.10;
Isa van Doorn: 29e op de 50m vlinder-
slag in 0.39.21;
Luc van Eijndhoven: 4e op de 100m 
wisselslag in 1:17.03, 7e op de 50m 
rugslag in 0.30.41 en 14e op de 50m 
schoolslag in 0.42.89;
Fime Namwansa: 18e op de 100m 
wisselslag in 1:04.03, 10e op de 50m 
vlinderslag in 0.26.58, 29e op de 50m 
rugslag in 0.25.59 en 12e op de 50m 
schoolslag in 0.31.25;
Sanne Peters: 8e op de 50m vlinderslag 
in 0.40.53, 6e op de 50m vrije slag in 
0.34.57 en 10e op de 50m rugslag in 
0.41.46;
Bram Rooyakkers: 12e op de 50m rug-
slag in 0.35.93, 11e op de 100m wis-
selslag in 1:16.92, 13e op de 50m vlin-
derslag in 0.33.99 en 12e op de 50m 

schoolslag in 0.38.93;
Niels Rooyakkers: 6e op de 50m rug-
slag in 0.38.40, 4e op de 100m wis-
selslag in 1:20.55, 9e op de 50m vlin-
derslag in 0.37.94 en 6e op de 50m 
rugslag in 0.31.92;
Janne Santegoeds: 14e op de 50m vlin-
derslag in 0.36.87, 22e op de 50m vrije 
slag in 0.33.07 en 24e op de 50m rug-
slag in 0.38.16;
Luuk Santegoeds: 13e op de 50m rug-
slag in 0.33.59, 13e op de 50m vlin-
derslag in 0.30.06 en 20e op de 50m 
rugslag in 0.27.20;
Naomi van de Ven: 5e op de 50m vlin-
derslag in 0.39.94, 13e op de 50m vrije 
slag in 0.35.53 en 7e op de 50m rug-
slag in 0.39.58;
Luuk, Pascal, Fime en Jannus: 9e op de 
4x50m wisselslag in 1:57.52;

Programma zwemmen
Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel aan 
de 3e Solo die gehouden wordt in 
zwembad ‘De Wiemel’ in Deurne. Aan-
vang 14.00 uur.

De medaille winnaars tijdens de Regionale Sprint Kampioenschappen:
Boven: Pascal, Jannus, Bram, Niels, Lars en Luc. Onder: Naomi, Leonie, Mirthe en Sanne
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paardensport

Groot succes op indoor Breugel door Bram 
van Gaal en Dianne Merks
De laatste twee weekenden van november 
stonden in Schijndel weer volledig in het teken 
van de spring- en dressuursport. Beide week-
enden werden georganiseerd door rijvereni-
ging Sint Genoveva uit Breugel. De discipline 
springen stond als laatste op het programma. 
Op deze wedstrijd werden successen behaald 
door Dianne Merks en Bram van Gaal. 

De klasse B werd op zaterdag verreden. Dianne 
Merks nam deel met het paard Eva, in eigen-
dom van Frank van de Laar uit Sint-oedenrode. 
Zij wisten tweemaal een foutloze ronde neer 
te zetten. Dit leverden hen ook nog de hoog-
ste stijlbeoordeling in het eindklassement op. 
Hiermee wisten zij deze rubriek te winnen. In 
dezelfde rubriek eindigde Isabel Geers op een 
2e plaats met Alexander; ook zij wisten twee 
keer foutloos te rijden. Op zondag reed Julia 
Geers met haar paard Darwin in de klasse L. 
Ondanks een tijdfout in de eerste omloop, 
mochten zij zich op een 9e plaats opstellen. 

Bram van Gaal behaalde in zowel de klasse Z 
alsmede ZZ mooie successen. Met zijn paard 
Caro verscheen hij als eerste aan de start in de 
klasse Z. Hij wist, als een van de weinige com-
binaties, foutloos te blijven. Helaas viel er in 
de barrage een balk, maar dankzij een razend-
snelle tijd mocht hij toch een 5e plaats noteren. 
In de klasse ZZ startte hij vervolgens zijn paard 
Wannebee. Nogmaals waagde hij een poging 
om tijdens Indoor Breugel een overwinning op 
zijn naam te schrijven. Dit doel werd bereikt. Hij 
bleef  zowel in de eerste ronde, als in de bar-
rage, foutloos en kwam daarnaast als snelste 
over de finish. Een mooie afsluiting van Indoor 
Breugel 2014.

Ponyruiter Lieke van den Eertwegh reed dit 
weekend naar Den Dungen om deel te nemen 
aan een dressuurwedstrijd. In de klasse D-B 
werd door Lieke en haar pony Inra een keurige 
proef neergezet. Dit resulteerde in 195 punten 
en een 2e prijs. 

Bobbenagelseweg 14 
Sint-Oedenrode

0413-478843 / 06-27366600

VANAF 
5 DECEMBER

verkoop van 8.30 - 19.00 uur
Diverse maten, ook in pot.

 de kerstboom wordt 
GRATIS voor u ingepakt voor 

gemakkelijk vervoer.
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biljarten

Sinterklaas bezoekt Dioscuri’94turnen

Op zaterdag 29 november brachten 
Sinterklaas en zijn vijf Pieten weer 
een bezoekje aan turnvereniging 
Dioscuri’94. Dit jaar had hij Ver-
geetpiet bij zich die niet meer wist 
waar het snoepgoed gebleven was. 

Daardoor raakte Paniekpiet helemaal 
in paniek, maar Kalmeerpiet heeft 
haar gelukkig toch weten te kalme-
ren. Tijdens het turnen hebben alle 
kinderen goed gezocht naar de kaart 
die Vergeetpiet in de sporthal had 
laten liggen. Na het zoeken van de 
kaart herinnerde Vergeetpiet zich ge-
lukkig weer waar het snoepgoed lag 
en was het probleem opgelost. Alle 
kinderen hebben hun kunsten weer 
aan de Sint en zijn Pieten kunnen la-
ten zien. Het was weer een heel leuke 
ochtend bij Dioscuri’94. Tot volgend 
jaar bij het turnen, Sinterklaas.

Rode Kruis bridgedrive 2014

bridgen

In een goed gevulde zaal van zalen-
centrum de Beckart hield het Rode 
Kruis afgelopen zondag haar jaar-
lijkse bridge-drive.

Dankzij de royale steun van vele on-
dernemers waren er mooie prijzen 
beschikbaar en was er  een leuk  fi-
nancieel resultaat voor de organisa-
tie. De aangeboden hapjes tussen-
door verhoogden de gezellige sfeer. 
Dank aan iedereen voor de geboden 
steun.

Uitslagen:
A-lijn: 1Mia Poels en Ria van zon; 2 
Dames Berkelmans  Kuiper, 3 Harrie 
en Jan van Erp

B-lijn: Riet v.d.Laar en Corrie v.d. 
Run, 2 Ria Prinsen en Jan Engbers,3 
Helma en Toos van Eijk

C-lijn: Gert en Marijn v.d. Akker, 2/3 
Bets v.d. Ven en Rina Verhage, 3 Iet 
en Gerard Damen

Degradatie team 2 TTV Attaquetafeltennis

Team 2 kwam in de laatste wedstrijd 
3 punten tekort om niet rechtstreeks 
te degraderen, team 1 handhaafde 
zich in de 2e klasse, team 3  eindigde 
als tweede en gaat hierdoor een pro-
motie/degradatiewedstrijd spelen.

Attaque 1 speelde uit bij Wilvo/ttv 
Bergeijk met 5-5 gelijk, wat vol-
doende was om zich te handhaven. 
Dirk Kastelijn was goed op dreef en 
won al zijn wedstrijden, Menno van 
Os en Maarten Kerkhof wonnen er 
ieder één. Het team eindigde uitein-
delijk met 49 punten op een keurige 
3e plaats.

Attaque 2 ging op bezoek bij de 
naaste concurrent Always Fair om 
uit te maken wie er rechtstreeks 
zou degraderen. Attaque moest met 

8-2 winnen om dit te voorkomen, 
de wedstrijd eindigde in 5-5. Leon  
Huijberts en Henri van Casteren 
wonnen ieder twee wedstrijden, in-
valler Bram Marinus wist geen wed-
strijd te winnen, verder werd ook het 
dubbelspel nog gewonnen. Het team 
eindigde met 31 punten op de laatste 
plaats. Volgend seizoen maar weer 
kampioen worden in de 4e klasse.

Attaque 3 ging op bezoek op bij 
TTCV Van Herwaarden uit Veghel. 
Ondanks dat het maar over twee 
spelers kon beschikken speelde men 
toch gelijk met 5-5. Cliff van Driel en 
Bram Marinus wonnen ieder twee 
wedstrijden en ook het dubbelspel 
werd gewonnen. Het team eindigde 
met 58 punten op een keurige 2e 
plaats. Over twee weken volgt een 

promotie/degradatiewedstrijd en 
dan is er de mogelijkheid om alsnog 
te promoveren naar de 5e klasse.

Het jeugdteam speelde zijn laatste 
wedstrijd bij Meppers in Heeze en 
verloor deze met 8-2. Bas Janssen 
won twee wedstrijden, Mika van 
Heeswijk en Sam Heijmans wisten 
geen wedstrijd te winnen. Het team 
eindigde met 33 punten op de 5e 
plaats. Vermeld moet worden dat 
Bas Janssen met een percentage van 
73% een heel goed seizoen had.

De competitie is afgelopen, op 29 
december spelen we ons jaarlijks 
sorrybaltoernooi, in januari hebben  
we onze clubkampioenschappen en 
eind januari begint weer een nieuwe 
competitie. 

Rooise Biljart Competitie
In de 12e en voorlaatste ronde 
van de eerste helft van het seizoen 
2014/2015 zijn er geen hoge uit-
slagen gevallen. 

Korte partijen: Geert v.d.Wetering 
(Jachtrust) 28 car. in 10 beurten 
(moy. 2,8), Pieter van Kaathoven 
(Jachtrust) 38 car. in 11 beurten 
(moy. 3,45), Toon van Uden (Beurs) 
30 car. in 11 beurten (moy. 2,72), 
Maarten van Hoof (Gin Keus) 22 
car. in 11 beurten (moy. 2,0), Chris 
Milders (D’n Toel) 22 car. in 12 
beurten (moy. 1,83), Ron van Adri-
chem (Boskant) 20 car. in 12 beur-
ten (moy. 1,66), Leo v.d.Linden 
(Beurs) 44 car. in 13 beurten (moy. 
3,38), Peter van Kempe (Beurs) 26 
car. in 13 beurten (moy. 2,0) en 
Dennis van Beers (B.C. Eerschot) 
22 car. in 13 beurten (moy. 1,69).

Uitslagen: Boskant – Wapen van 
Eerschot 69-71, B.C. Eerschot – D’n 
Toel 77-60, Dorpsherberg – St.Joris 

59-79, Gin Keus – Jachtrust 65-75, 
Wellie Winne Welles – Oud Rooi 
71-67, ’t Pumpke – Beurs 61-79. 
Kofferen was vrij.

Stand: 1Beurs (12) 892, 2 St.Joris 
(11) 890, 3 Wellie Winne Welles 
(11) 798,    4 D’n Toel (11) 785, 5 
Boskant (11) 778, 6 Jachtrust (11) 
775, 7 Gin Keus 762, 
8 Oud Rooi en Wapen van Eer-
schot (11) 735, 10 B.C. Eerschot 
(10) 729, 
11 ’t Pumpke 698, 12 Kofferen (10) 
678, 13 Dorpsherberg (11) 647.  

Programma Ma. 1 dec.: Boskant 
– Dorpsherberg en Kofferen – D’n 
Toel
Di. 2 dec.: St.Joris – Wellie Winne 
Welles en Oud Rooi – ’t Pumpke
Do. 4 dec.: Wapen van Eerschot 
–Gin Keus en Jachtrust – B.C. Eer-
schot
Beurs is vrij. Ma. 8 dec.  Kofferen 
– B.C. Eerschot (inhaalwedstrijd)
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Fc Schadewijk 1-Ollandia 1   1-3
Ollandia 2-Blauw Geel 5   3-3
Boskant 5-Ollandia 3   2-3
Ollandia VE1-Herpinia VE1   2-1
ELI VR1-Ollandia VR1   1-0

Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-Blauw Geel A3   1-1
Ollandia C1G-Nijnsel/TVE C1   5-3
Blauw Geel D6-Ollandia D1G   6-1
Gemert E4-Ollandia E1   3-6
DVG  F4-Ollandia F1   7-2

Programma zo 7/12:
Ollandia 1-Juliana Mill   14.30u
Avanti’31 3-Ollandia 2   12.00u
Vorstenbossche Boys 4-Ollandia 3   
10.00u
Ollandia VE1-WEC VE1   10.00u
DVG VR1-Ollandia VR1   10.00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Boskant 1 - Nijnsel/TVE 1 0-2
Volkel 2 - Nijnsel/TVE 2 3-1
Nijnsel/TVE 3 - VOW 2 4-0
Rhode 7 - Nijnsel/TVE 4 0-3
DVG 6- Nijnsel/TVE 5 1-2
Nijnsel/TVE 6 - Blauw Geel 18 6-6
Nulandia 11 - Nijnsel/TVE 7 4-4
Nijnsel/TVE VR1 - FC Eindhoven AV VR2  
 8-1
Nijnsel/TVE VR2 - UDI’19 VR2 6-2
Nijnsel/TVE VR3 - ELI VR2 4-0
Nijnsel/TVE Vet - Stiphout Vet 1-2

Uitslagen jeugd;
Nijnsel/TVE A1 - WEC A1 5-3
Erp B2- Nijnsel/TVE B1 3-2
Ollandia C1G - Nijnsel/TVE C1 5-3
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D9 1-3
Nijnsel/TVE E1G - Blauw Geel E5 3-1
Nijnsel/TVE F1G - Gemert F6 5-0
Bruheze F5 - Nijnsel/TVE F2G 0-8
Nijnsel/TVE MC1 - Rhode MC1 4-1

Programma zo 7/12:
VOW 1 - Nijnsel/TVE 1 14.30u
OSS’20 3 - Nijnsel/TVE 2 10.00u
Nijnsel/TVE 3 - Margriet 5 12.00u
Boerdonk 3 - Nijnsel/TVE 4 12.30u
Avanti’31 8 - Nijnsel/TVE 5 12.00u
Boskant 5 - Nijnsel/TVE 6 10.00u
Nijnsel/TVE 7 - Heeswijk 8 10.00u
Nijnsel/TVE VR1 - SV Venray VR3 14.30u
Nijnsel/TVE VR2 - Gemert VR2 12.00u
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1 10.00u

x Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Venhorst 1 3-2
Rhode 2 - Heeswijk 2  1-0
Rhode 3 - DAW 4  1-1
Avanti 3 - Rhode 4  3-0
Avanti 4 - Rhode 5  4-7
Rhode 6 - Boskant 3  0-9
Rhode 7 - Nijnsel 4  0-2
VOW 4 - Rhode 8 4-2
Rhode 10 - DVG 8  3-0
Estria VR1 - Rhode VR2  2-0 
ASV’33 Vet – Rhode Vet  2-3

Uitslagen jeugd:
Spero A1 - Rhode A1 0 - 3
Margriet A2 - Rhode A2 1 - 3
Rhode A3 - Irene A1 2 - 1
Rhode B1 - OSS’20 B1 0 - 1
Heeswijk B1 - Rhode B2 0 - 2
Rhode B3 - FC Uden B2G 2 - 1
Rhode B4 - Mariahout B2 6 - 2
Boekel Sport C1 - Rhode C1G 0 - 6
Blauw Geel C3 - Rhode C2 0 - 1
Rhode C3 - Gemert C4 4 - 5

Rhode C4 - Irene C2 0 - 9
Rhode D1G - Blauw Geel D2 0 - 6
DVG D1 - Rhode D2 1 - 1
Rhode D3G - Gemert D4 8 - 1
Rood Wit’62 D3 - Rhode D4 6 - 2
WEC D2G - Rhode D5 4 - 3
Rhode D6G - Schijndel D4G 0 - 4
TOP E1 - Rhode E1 3 - 2
Rhode E2G - Boekel Sport E3 1 - 3
Venhorst E1 - Rhode E3 8 - 1
Rhode E4 - WEC E2G 10 - 0
Rhode E5 - Handel E1 4 - 4
Sparta’25 E5 - Rhode E6G 8 - 2
Brandevoort E8 - Rhode E7G 11 - 0
Blauw Geel E10 - Rhode E8G 1 - 0
Rhode E9G - Brandevoort E10 2 - 4
Rhode F1G - Schijndel F1 2 - 8
ASV’33 F1G - Rhode F2G 3 - 2
Rhode F3 - Gemert F4 0 - 8
Handel F1 - Rhode F4 1 - 1
Blauw Geel F6 - Rhode F5 7 - 2
Rhode F6 - Brandevoort F7 0 - 3
Rhode F7G - Erp F5 0 - 0
Rhode F8  Blauw Geel F9M 4 - 2
Brandevoort F9G - Rhode F9G 0 - 0
Nijnsel/TVE MC1 - Rhode MC1 8 - 1
Rhode MD1 - Blauw Geel MD1 4 - 1  

Programma senioren zo 7/12:
Rhode 1 - Festilent 1  14:30u
Rhode 2 - Someren 3  11:00u
Rhode 3 - WHV 2  12:00u
DVG 3 - Rhode 4  12:00u
Rhode 5 - Blauw Geel 8  10:00u
Blauw Geel 9 - Rhode 6  10:00u
Rhode 7 - VOW 3  12:00u
Boskant 4 - Rhode 8  12:00u
Rhode 9 - Blauw Geel 18  12:00u
Boskant 6 - Rhode 10  10:00u
Rhode VR1 - Mariahout VR1  10:00u
NLC VR2 - Rhode VR2  9:30u

Programma jeugd za 6/12:
Rhode A1 - Orion A1 14:30u
Rhode A2 - WEC A1 14:30u
Volharding B1G - Rhode B1 15:00u
Rhode B2 - DVG B1G 14:30u
Rhode C1G - Schijndel C1G 12:45u
HVCH C3 - Rhode C3 10:30u
Sparta’25 D1 - Rhode D1G 11:30u
Rhode D3 - Unitas D4 11:30u
Rhode D4 - Zwaluw D3 11:30u
Rhode E1 - DVG E1 10:30u
Unitas E4 - Rhode E3 10:15u
Rhode E9 - Unitas E9 10:30u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
Lutra 1 - Dames 1  3-9
VZV Njord EG2 - E2  6-0
Lutra 1 - Heren 1  6-12
Lutra 2 - Heren 2  6-14

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen:
SVSH/KSV 1-KV Rooi 1  17-9
SVSH/KSV 3-KV Rooi 2  10-18
Emos 3-KV Rooi 3  15-6 
De Kangeroe MW1-KV Rooi MW3  8-5
KV Rooi A1-De Korfrakkers A3  7-4
DDW B1-KV Rooi B1  2-12
KV Rooi B2-Corridor B1  6-1
Tuldania C1-KV Rooi C2  2-6
Prinses Irene D2-KV Rooi D1  3-2
Korloo D1-KV Rooi D2  11-2
Altior E1-KV Rooi E1  6-7
KV Rooi E2-De Korfrakkers E8  4-8
KV Rooi F1-De Korfrakkers F3  9-2
 
Programma woe 3/12:
KV Rooi MW2-NDZW MW 1  a. 20.00u.

Programma za 6/12:
KV Rooi A1-Nijnsel A2  a. 15.00u.
KV Rooi B1-Bladella B1  a. 14.00u. 
KV Rooi C1-EDN’56 C1  a. 17.10u. 
KV Rooi C2-Ajola/De Wilma’s C1  
a. 16.10u. 
Tovido D1-KV Rooi D1  v. 08.30u. 
Prinses Irene D4-KV Rooi D2  v. 10.00u. 
Be Quick E4-KV Rooi E2  v. 09.00u. 
Blauw Wit F-KV Rooi F1  v. 09.00u.

Programma zo 7/12:
KV Rooi 1-Stormvogels 1  a. 16.15u. 
KV Rooi 2-De Korfrakkers 5  a. 15.00u. 
KV Rooi 3-De Korfrakkers 6  a. 13.45u.

KV Odisco

Odisco D1 – VIOS D2      4 – 5
Avanti E3  - Odisco E1  5 – 2
Celeritas F1 – Odisco F1 11- 4
Odisco B1 – De Peelkorf B2 4 – 4
Odisco E2 – Be Quick E3          2 - 6
DOS mw -  Odisco mw        4 - 8
Spoordonkse girls 1 - Odisco 1 10 - 8

Programma woe 3/12:
Odisco mw 1 – Nijnsel mw 1  21.00u

Programma za 6/12:
Avanti B2 -  Odisco B1   14.10u           
Emos D3 - Odisco D1     14.00u     
Odisco F1 – Be Quick F2 9.30u        
De Korfrakkers E6 - Odisco E1    11.55u           

Programma zo 7/12:
Odisco 1 – De Kangeroe 1  10.15 uur 

KV Nijnsel

Uitslagen:
NeCa 1-Nijnsel 1 5-3

Nijnsel MW1-DOT (V) MW1 a.19.30u
Alico MW1-Nijnsel MW2 v.19.00u
Nijnsel A1-De Kangeroe A1 a. 13.15u
DDW C1-Nijnsel C1 v. 16.00u
Nijnsel E1-BMC E2 v.10.15u

Programma woe 3/12:
Odisco MW1-Nijnsel MW1 a.20.15u
Za 6/12:
DES (V) A1-Nijnsel A1 v.11.00u
Rooi A1-Nijnsel A2 a.14.15u
Nijnsel C1-BIO C1 a.12.15u
Spoordonkse Girls E2-Nijnsel E1 v.10.00u
Zo 7/12:
Nijnsel 1-De Treffers 1 a.11.30u
  

hardlopen

SV Fortuna ‘67

30 november Bladel Najaarscross 
MeisjesPC 900 m
Sanne Olislagers 4.41
MeisjesPB 1.070 m
Irene van Oijen 6.32
MeisjesPA 1.250 m
Veerle van Erp 4.49 (1e)
MeisjesJD 1.550 m
Emma van Oijen 8.35
MeisjesJA 4.550 m
Sanne van Lieshout 22.09 (3e)
JongensJA 6.500 m
Marc van Lieshout 26.24 (3e)
Mannen35 8.450 m
Jeffrey van Hout 34.49 (2e)
Mannen45 8.450 m
Eric van den Oetelaar 48.21
Mannen65 8.450 m
Peter Hellings 51.08
Vrouwen 8.450 m
Irene van der Velden 43.53
Vrouwen55 8.450 m
Rikie Huyberts 40.47 (3e)
Antoinette van de Laar 41.27
Gonny van Zutven 46.39

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers

Meijel 2 - Olland 1 2 - 3
Olland 2 - Heeze 1 3 - 2
Olland 4 - Schijndel 1 4 - 1
Loosbroek 3 - Olland 5 4 - 1
  
Programma ma 8/12:
Olland 4 - Loosbroek 2 20.00u
Woe 10/12: 
Olland 5 - Liempde 3 20.00u
Do 11/12: 
Schijndel 1- Olland 2 20.00u
Za 13/12: 
Kessel 2 - Olland 1 20.00u

basketbal

BV Rooi

Uitslagen 29/30-11-2014
Attacus U14 – BV Rooi U14 43-105
BC Heeze H1 – BV Rooi H1 61-85
 
Programma 7/12:
BV Rooi U12 – Grave U12 11:15u
BV Rooi U14 – EBCG U14 12:45u
BV Rooi U20 – Jumpers ’76 U20 14:30u
BV Rooi D1 – BV Rush D1 16:15u
BV Rooi H1 – BBC H1 18:00u

bridgen

Bridgeclub Liempde 

uitslag 28/11 
3e zitting van de 3e comp. gespeeld
A Lijn 1  Dames van de Steen – Eltink 
64,52 - 2 Echtpaar Beerens 62,20- 3 
Heren van Heeswijk - Bekkers 61,01- 4 
dames van Oirschot – van de Laar 59,82
B Lijn  1 Heren van Heesch – van Hees-
wijk 63,72- 2 Echtpaar van de Langen-
berg 63,07 - 3 Dames Prinsen – van de
Westelaken 56,19 - 4 Heren van As-
seldonk – Legius 53,39 
C Lijn   1  Mevr. van de Vleuten – Heer 
Verkade 67,29 - 2 Dames van Erp – 
van de Heijden 68,99- 3 Dames de 
Lenne – van Boeckel 57,53 - 4 Heren 
van Ruremonde – van Pelt 56,43 

BC ’t Koffertje

Uitslag van 1/12:
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 66,50; 2 Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 62,50; 3 Ad van de Laar 
& Elvira Thijssen 58,75
B-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 62,50; 2 Herman Pauw & Leny 
van de Wall 56,94; 3 Jan Engbers & 
Leon Heijckmann 54,17
C-lijn: 1 Helga Helders & Helma Vul-
lings Lenssen 63,75; 2 Marcel Janse & 
Willy Swinkels 62,08; 3 Corrie Dort-
mans & An van der Vleuten 56,67

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 26/11:
1 Hrn.Van Erp 63,75% 2 Dms. 
B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 60,83 % 
3 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
56,67 %.

B.C “d’n einder ‘05”

Uitslag 26/11: 
A Lijn. 1.Jo Evers- Anja Lafleur 61.25 

% 2. Mia Poels- Ria v. Zon 58.33 % 
3. Mari en Nellie v.d.Vleuten 56.67 
%. B lijn 1. Mieke Ketelaars-Riet Don-
ker 65.10 % 2/3. Ardie v. Bakel- Riet 
Verstapen en Ans v.d.Vleuten- Diny 
v.d.Boogaard 60.42 %. zie ook: www.
deneinder.nl

BC Rooi 750

Uitslag d.d. 26/11:
A-lijn: 1.Frank Heijckmann & Leon He-
ijckmann 58,33 2.Theo Janssen & Ro-
bert Janssen 57,92 3.Willem Pieters & 
Rien Voets 54,58
B-lijn: 1.Harrie Hol & Ad vKaathoven 
60,07 2.Ad v Helvoort & Jan v Lanen 
57,99 3.Mieke vLankveld & Will v 
Rooij 57,29
C-lijn: 1.Marijke vd Berk & Francine de 
Koning 68,75. 2.Diny v.d. Biggelaar & 
Wilma v.d. Biggelaar 58,33 3.Bep Ma-
chielsen & Joost v Heertum 56,94

Bridgeclub Beckart

Uitslag 27/11  
  
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 62.50; 2. 
Jan Engbers & Joop Muller 60.41; 3. 
Liesbeth v Dijk & Nelly Philipsen  
54.16.
B-lijn: 1. Nellie & Jan Seegers 71.06; 2. 
Marietje v Aarle & Jo Verhoeven 
62.63; 3. Lenie v Rooij & Mieke Raaij-
makers 58.26.
Uitslag 3e cyclus
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout  58.03; 2. 
Harrie & Jan v. Erp 56.66; 3. Mia Poels 
& Annie Stevens 54.44.
B-lijn (pomoveren): 1. Nellie & Jan 
Seegers 62.86; 2. Marietje v Aarle & Jo 
Verhoeven 59.79; 3. Annie Kastelijn & 
Addy Rijkers 57.71.

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 1/12:
A-lijn: 1. Riet en Cees van Hout 62.50; 
2. Corry v Niftrik en Ria van Zon 
60.19; 3. Harrie van Erp en Harry Hut-
schemaekers 58.33.
B-lijn: 1. Mieke en Evert Vugs 63.80; 
2. Betsie en Jan van Gerwen 62.50; 3. 
Sjef van de Kerkhof en Rinus Kuipers 
61.72.
C-lijn: 1. Hermien en Dick Botter 
61.81; 2. Liesbeth Bekkers en Ria Ver-
boort 56.48; 3.  Netty van Dijck en 
Thea Huyberts 55.79.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

 
NJBB Winter-
avondcompetitie: 
winst voor team 2

Team 2 speelde in de 1e klasse een 
inhaalwedstrijd thuis tegen Tilburg 
3 en won deze met 6-3. Alle triplets 
hadden een gelijkmatig aandeel in 
de overwinning met 2 winstpartij-
en en 1 verliespartij. Team 2 steeg 
door deze overwinning naar plaats 
3 in het klassement (+7). Team 3 
profiteerde ook van het verlies 
van Tilburg 3. Tilburg  3 staat nu 
2e (+9) en team 3 staat nu afgete-
kend alleen aan kop (+12). 

jeu de boules

UW ROOiS SpORT- EN VERENiGiNGSNiEUWS 
WORDT GRATiS GEpLAATST

aanleveren via redactie@demooirooikrant.nl
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

De hele maand december hebben we verschillende acties voor jong 
en oud.
Kom naar Zwembad De Neul voor de actiekaart en de voorwaarden. 

Champagne zwemmen

  Zwemmen voor champagne!!
  Elke keer als u komt recreatief zwemmen, 
  ontvangt u van ons een stempel. 
  Heeft u 9 stempels dan krijgt u een � es 
  champagne! Op deze manier bent u 
  verzekerd  van een knallend begin van 
  2015. 

Gratis Popcorn
Gratis popcorn bij het disco zwemmen (12 en 19 december)
Voor kinderen tot 12 jaar.

50% korting bij een bezoek aan de zonnebank
voor volwassenen.

Gratis lunchzwemmen
Voor Volwassenen.

Gratis inschrijven voor Zwem- of Doelgroeples
Voor jeugd & volwassenen. 

Gratis Oliebollen
Op woensdag 17 december tijdens het ouderenzwemmen. 
tussen 09.30-12.00 uur

Op vrijdag 5 december is het zwembad vanaf 18.00 uur gesloten!

Voor meer informatie kun je terecht bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage.

Zwembad De Neul
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

T: (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode,

 Dommelstraat 20, 5492 DX, T: (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

December Actiemaand

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•   Begeleidend zwemmen en 
  watergymnastiek voor ouderen
• Zonnebanken
• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Zakelijke overwinning voor de 
hockeydames

hockey

Gisteren stond de eerste returnwed-
strijd tegen Heeze op het program-
ma. Deze ploeg staat momenteel 
in de onderste regionen dus op pa-
pier leek het een simpele wedstrijd. 
Maar na de verliespartij van vorige 
week waarbij onderschatting een 
rol speelde, waren de Rooise dames 
extra gefocust om de 3 punten wel 
binnen te slepen. 

De Rooise dames schoten uit de 
startblokken en creëerde daarmee 
direct kansen. Helaas werden deze 

kansen niet afgemaakt waardoor 
het lang 0-0 bleef. De staff van 
MHC had voorafgaand aan de 
wedstrijd  al gewaarschuwd dat 
de dames geduld moesten hebben 
en gewoon moesten blijven hoc-
keyen. Deze raad werd dan ook 
opgevolgd. Gelukkig viel eindelijk 
het eerste doelpunt door een mooie 
combinatie tussen de nichtjes  
Elles Kraaijvanger en Loes van der  
Heijden waarna Loes het net wist 
te vinden. In de tweede helft ble-
ven de dames uit Rooi het geduld 

houden, passen en voor elkaar wer-
ken. De bal werd steeds van rechts 
naar links verlegd en omgekeerd tot 
dat er een gaatje kwam om door de 
defensieve ploeg van Heeze te ko-
men. MHC versnelde en door mooi 
tikkie-takkie hockey kwam Hilde 
Sijbers voor de goal en legde de bal 
netjes in de hoek. Een 2-0 tussen-
stand en tevens de eindstand. Vera 
Schellekens werd door haar team-
genoten uitgeroepen tot women of 
the match. Door haar harde werken 
stak ze boven de rest uit. 

Henriëtte Smits tweede dressuur 
klasse Z1 in de Mortel

paardensport

Dit weekend werd in de Mortel een 
dressuurwedstrijd voor paarden 
verreden.

Henriëtte Smits van de Nijnselse rui-
ters startte daar haar paard Dutches 

in de klasse Z1. 
De twee juryleden  beloonden haar 
proef met gemiddeld 64.5%. Dit 
percentage was goed voor een 
tweede prijs. In Schijndel werd door 
rijvereniging Sint Genoveva uit 

Breugel een selectiewedstrijd sprin-
gen voor paarden georganiseerd. 
Marloes van Stiphout kwam hier aan 
start met haar paard Figaro in de 
klasse B. De combinatie eindigde op 
de achtste plaats.

Hans Vogels voor achtste keer 
Nederlands Kampioen Enduro

motorcross

     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

Middels de overwinning van de twee-
daagse Enduro te Enter, wist Hans 
Vogels voor de achtste keer Neder-
lands kampioen te worden en voor 
de zevende keer de tweedaagse en de 
scratch te winnen in zijn carrière.

Het was een zware tweedaagse, welke 
onder goede weersomstandigheden 
werd verreden. Vier ronden met daarin 
drie proeven van gemiddeld 6-7 minu-

ten proeftijd moest er elke dag wor-
den verreden. Met op de tweede dag 
in de laatste ronde nog een extra proef 
moesten er in totaal 25 proeven wor-
den verreden in twee dagen. 
De combinatie van de vier ronden met 
lange proeven maakte het tot een 
zware enduro, waarbij de onderlinge 
verschillen tussen de rijders erg mini-
maal waren.

Zoals gewoonlijk begon Hans uiterst 
gemotiveerd op zaterdag aan de proe-
ven en kon hij zijn voorsprong op de 
concurrentie per ronde geleidelijk aan 
opbouwen. De Boskanter maakte op 
zaterdag maar een klein foutje en wist 
de eerste dag met een voorsprong van 
ruim 19 seconden af te sluiten.  
Op de tweede dag kon de coureur niet 
goed in zijn ritme komen. Op enkele 
proeven zette hij wel de snelste tijd 
neer, maar kon zijn voorsprong in het 
begin van de tweede dag niet groter 
maken. Gedurende de tweede dag 
moest de snelheidsduivel opgebouw-
de voorsprong van de eerste dag een 
stuk inleveren, en hij wist uiteindelijk 
met ruim 4.5 seconden voorsprong de 
tweedaagse te winnen.

Hans: “Het zit erop, het ONK Endu-
ro!!! Eindelijk Toine v Dijk verslagen 
met zes kampioensrit overwinningen. 
Wie gaat dat nog ooit overtreffen.?? 
Het was voor mij mentaal en fysiek 
een zwaar weekend. Ik wil mijn acht-
ste titel opdragen aan Jan v Beek, een 
motorsport man in hart en nieren. Jan 
is helaas een week geleden overleden. 
Verder wil ik iedereen die mij steunt en 
support bedanken voor jullie belang-
stelling!” De motorrijder gaat zich nu 
voorbereiden op Dakar 2015.

Uitslagen HBV Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar: Jan Gordijn 
met 219 punten. 

De overige uitslagen Antoon  
Vervoort 213, Jan van Erp 213, Wim 
Boonstoppel 212, Toon Hermes 209, 
Ron Spijker 162 en Jan Lathouwers 
158. Op dinsdagavond schoten de 
senioren een vriendschappelijke wed-
strijd om de wisselbeker tegen L’Union 
Liempde. De individual scores waren: 
Jos van den Berg (hout) 119, Mar-
tie Verhoeven 204, Toon Hermes 
183, Beppie van Bergen 194, Antoon  
Vervoort 206, Simon Broersbroek 181 
en Piet van den Berg 236. De ver-
eniging die met het gemiddelde van 
alle schutters in de 2 wedstrijden het 
dichtst bij 0 uitkomt, mag de wisselbe-
ker voor een jaar in de prijzenkast zet-
ten. Ontspanning had in de 1e wed-
strijd een gemiddelde van 189 en ook 
in de 2e wedstrijd. L’Union Liempde 
resp. 204 en 226. Ontspanning won 
de beker met 0 tegen 22 punten. 

Woensdagavond is een afvaardiging 

van het team dat meegedaan heeft 
met het Ganzewinkeltoernooi naar de 
prijsuitreiking geweest in Aarle Rixtel 
bij De Eendracht. Ontspanning was 
uitgesloten voor de prijzen doordat we 
met een te klein team hebben meege-
daan, 5 schutters, terwijl een miniuum 
van 6 nodig was.

Vrijdagavond is de wedstrijd voor de 
Zuilen van Ontspanning geschoten. 
Voor deze wedstrijd worden de schut-
ters op basis van hun jaargemiddelde 
ingedeeld in zestallen. Elk zestal schiet 
voor een zuil. De 1e zuil is gewon-
nen door William Huyberts,  de 2e 
door John van Mulukom, de 3e door 
Jos van der Veer en de 4e door Agnes  
Vissers.

In het weekend hebben Piet en Sjef 
van den Berg in Weert het Kings of 
Archery toernooi geschoten. Dit is een 
wedstrijd over 90 pijlen met daarna 
nog afvalrondes. Dit toernooi is de 
laatste jaren uitgegroeid tot een grote 
internationale wedstrijd. Piet schoot 
842 punten en werd uiteindelijk 14e 
bij de heren recurve. Sjef schoot 893 

punten en eindigde uiteindelijk op de 
3e plaats in dezelfde categorie.

Op zondag was bij Ontspanning een 
jeugd indoorfita. Een wedstrijd over 
60 pijlen op 18 meter. Dione en Floris 
Mesu schoten mee voor Ontspanning. 
Dione schoot 394 punten en werd 3e 
bij de meisjes cadetten. Floris schoot 
523 punten en werd 2e bij de jongens 
cadetten.
Ook op zondag was de regioron-
de voor NHB-beker in Boxtel. Daar 
schoot een viertal van Ontspanning 
mee: Martie Verhoeven, Mark Kuys, 
Toon Hermes en Simon Boersbroek. 
Hoewel zij diverse set- en matchpun-
ten wisten te scoren drongen zij niet 
door tot de rayonronde.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond, 
op dinsdagmiddag de Rozelaer en op 
vrijdagavond is de senioren. Op vrij-
dagavond is het pakjesavond en is het 
vrij schieten. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond 
van 18.30 – 20.00 uur.
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf  4 december verwachten we in 
Rondje Rooi de volgende onderwer-
pen te kunnen laten zien:  Versterking 
Erfgoed in Het Groene Woud in de 
praktijk - Roois Kamerkoor jubileert 
- Rooise voetbalderby’s  - Ronkende 
motoren bij “maïs cross” - Wat doet 
het Vrijwilligerssteunpunt? - Jeugd 
maakt kennis met “Werelden van 
Techniek” - Onderonsje Damiaan-
centrum “Wintervoer maken” - Start 
van buurtcultuurproject Kienehoef.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Uitzending vanwege Gemeente 
Sint-Oedenrode
Wethouder Mw. Hendriks geeft een 
toelichting op regelingen die vanaf 
1 januari 2015 door de rijksoverheid 
aan de gemeenten worden overge-
dragen.

Uitzending vanaf maandag 8 decem-
ber  op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Alle programma’s ook te zien via 
www.tvmeierij.nl 

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  op: www.facebook.com/tvmeierij

4 december
Koopavond Sinterklaas

Sint-Oedenrode 

4 december 
Pubquiz

café d’n Dommel 

5 december 
Sinterklaas

6 december 
The Spiders live (sixties)

de Ossekop 

7 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

8 december 
KBO fi lm: Lore

Odendael Sint-Oedenrode 

8 december 
Twittercursus SMC0413

Mariendael 

10 december 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

10 december 
Kerstmarkt 
Odendael

12 december 
Kerstparty

The Joy 

12 december 
Finale Ollandse 

biljartkampioenschappen
De Dorpsherberg 

12 december 
Rockin’ Daddy

de Beckart 

12 december 
Filmtheater presenteert Les femmes 

du 6ème étage’
Mariendael 

13 december 
Lampionnenoptocht 

naar de nieuwe kerststal
Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

13 december 
Tonpraatavond 

3 x 11 jaar Rien Bekkers
de Loop’r 

13 - 14 december 
Mexican Madness
Cafe Oud Nijnsel 

13 december 
Private Label

café d’n Dommel 

13 december 
Titelveiling

Proeverij Van Ouds 

13 december 
The Bluestalkers

de Ossekop 

14 december 
Winterbraderie
Sint-Oedenrode 

14 december 
Winterwandeling 

“de Veldweg”
vertrek vanaf Markt 

14 december 
Winterse sfeer bij Drankenhandel 

van Boxmeer

14 december 
Kerstconcert Gitaarvereniging 
Ancora en Muziekvereniging 

de Allegretto’s
De Loop’r 

14 december 
de Sanseveria’s

de Ossekop 

14 december 
Tonpraatavond 

3 x 11 Rien Bekkers
de Loop’r 

16 december 
Spirituele (strip)teken workshop

Mariendael 

17 december 
Biergilde

Proeverij Van Ouds 

18 december 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

18 december 
Grootse vuurwerkshow

Sportpark de Neul 

19 december 
Kerstmarkt

Kentron-Novadic 

20 december 
Kaartavond 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

20 december 
Anne van der Heijden en Budokan 

Buddies
café d’n Dommel 

20 december 
Kerstconcert Harmonie

de Beckart 

20 december 
The Two Tones, swing & boogieband

de Ossekop

 21 december 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode

21 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




