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Folders deze week:
’t Paperas

Huiskens Optiek
Opaal juwelier

START SALE 
WINTER 2011

Dames, heren -en 
kinderschoenen

korting tot 50%
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

CADEAUTIP:
metamorfose en 
cadeaubonnen

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Zondag 11 december a.s.
Grootse Winterbraderie 

Sint-Oedenrode centrum
van 11.00 tot 17.00uur

Lionsclub schenkt goede doelen cheque ter waarde van €1500,-

Campus Fioretti biedt ruimte voor startende ondernemers

Eerder dit jaar werd de middelbare 
school in Sint-Oedenrode voor-
goed gesloten. Het Fioretti College 
is niet meer, maar de naam blijft 
voorlopig nog wel voortleven. Af-
gelopen vrijdag vond namelijk de 
opening plaats van Campus Fioret-

ti.  Het voormalig schoolgebouw 
aan de kasteellaan gaat ruimte bie-
den aan startende ondernemers.

Uit handen van wethouder Dekkers 
ontving Ralph Janssen, namens het 
Starterscollectief, de sleutel van het 

gebouw. De stichting die streeft 
naar het duurzaam verbeteren van 
het startersklimaat in Sint-Oeden-
rode staat namelijk aan de basis 
van het prachtige idee om begin-
nende ondernemers te helpen bij 
hun eerste stappen. Collectieve 

huisvesting was daarbij één van de 
speerpunten. Samen met de ge-
meente en Vestobeheer hielden ze 
verschillende opties nauwlettend in 
de gaten. 

» Lees verder op pag. 4

Ongeeer anderhalve maand gele-
den vond in de Beckart in Nijnsel 
de traditionele mossel- en spare-
ribsavonds van de Lionsclub Sint-
Oedenrode plaats. Maar liefst 285 
gasten werden door een dertigtal 
leden van de organisatie op hun 
wenken bediend. Koken, bedienen, 
afruimen en opruimen. Alles werd 
door de Lions zelf gedaan. Een hele 
klus, maar het werd met liefde en 
toewijding tot een goed einde ge-
bracht. 

De avond stond namelijk, zoals al-
tijd, in het teken van één of meer-
dere goede doelen. Ditmaal waren 
Stichting Zienderogen en Scholen-
project Ghana de gelukkigen. Bei-
den kregen afgelopen maandag-
middag in het nieuwe kantoor van 
de Rabobank een cheque t.w.v. 
€1500,- uitgereikt door Lionscluble-
den Guul Smeets en Piet Voss. 

De laatstgenoemde is één van de 
kartrekkers van de mosselavonden. 
Voss: “Ieder jaar buigt een commis-
sie zich over de goede doelen die 
zich aangemeld hebben. Een be-
langrijk punt is dat het geld op het 
juiste adres aankomt. Dat is voor 
ons een vereiste.”

Daar hoeft de Lionsclub bij deze twee 
goede doelen  niet bang voor te zijn. 
Ingrid van den Akker van Scholen-
project Ghana: “Twee jaar geleden 
hebben we geld gekregen voor het 
bouwen van twee klaslokalen. Deze 
keer gaan we het gebruiken voor de 
inrichting ervan. We willen er graag 
stukadoren en gordijnen neerhan-
gen Fantastisch dat de Lionsclub 
dit wil doen.” Ook de bekendste 
ex-opticien uit Sint-Oedenrode, Leo 
Leenders, was in zijn nopjes. Zijn or-
ganisatie zet zich in voor slechtzien-
den in arme delen van de wereld. 
Eén á twee keer per jaar gaan ze zelf 
met een groep op pad om mensen te 
helpen.  “Het geld kunnen we goed 
gebruiken voor de aanschaf van bril-
lenglazen en om het vervoer en on-
derdak te betalen”, sprak Leenders 
dankbaar.

Guul Smeets en Piet Voss overhandigen namens de Lionsclub 
de cheques aan Ingrid van den Akker en Leo Leenders
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

Aan de inhoud van 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Bestemmingsplan buitengebied uitgesteld naar begin 2012
Bestemmingsplan buitengebied 
zal, in tegenstelling tot de plan-
ning, pas in februari in de raad 
komen. Afgelopen dinsdag kwam 
de kwestie in de voorbereidings-
commissie, maar er werden zo-
veel vragen afgevuurd dat werd 
besloten om het onderwerp naar 
de voorbereidingscommissie van 
januari te tillen. 

Na de presentatie van de procedures 
door wethouder Van den Berk had-
den vooral CDA'er Jan Verhagen en 
VVD'er Freek Glorius veel vragen 
aan de bewindsvoerster. Op lang 
niet alle vragen kon antwoord 
worden gegeven. Glorius: “90% 
Van het plan is geweldig. Maar aan 
de overige 10% moet nog enorm 
veel geschaafd worden. De forse 
economische schade, waar onder 

andere de boomsector onder lijdt, 
moeten we als de wiedeweerga 
ongedaan maken.”

Er waren dan ook veel boomkwe-
kers bij de commissievergadering 
aanwezig. Een onderwerp dat na-
drukkelijk voorbij kwam en al veel 
langer punt van discussie is, zijn de 
boomteeltregels. Verder werden 
er vragen gesteld over gebiedsbe-
stemmingen, aanlegvergunningen 
en bestemmingsregels. Volgens 
de raad zijn er teveel regels, terwijl 
het bestuursorgaan juist aandrong 
op een werkbaar buitengebied. 

Door de vele vragen en om discus-
sies te voorkomen, werd door de 
commissie een compromis geslo-
ten. Iedere partij levert komende 
maand een woordvoerder. Samen 

met betrokken ambtenaren  gaan 
ze aan de slag om amendementen 
en moties op te stellen. “Dat is heel 
belangrijk. Zo kunnen we samen 
de maximale ruimte opzoeken 

die we krijgen van de provincie”, 
besluit de fractievoorzitter van de 
VVD. Het bestemmingsplan, wat 
tien jaar mee gaat, kost inmiddels 
al meer dan een miljoen euro.

Commissie geprikkeld door tariefvergelijking sportbedrijf
Het goedpraten van de tariefverho-
ging voor sportaccommodaties door 
te stellen dat je in omliggende ge-
meentes nog steeds duurder uit bent 
is wel erg gemakkelijk, en appels 
met peren vergelijken. Met die stel-
ling gingen verschillende fracties 
donderdag in de voorbereidings-
commissie de discussie aan met 
portefeuillehouder Rene Dekkers.

Vooral Tom van Wanrooij (HvR/
PvdA) pakte flink uit. Hij wees 
erop dat de lagere inkomsten uit 
het sportbedrijf vanwege het ver-
trek van TV Meierij en het weg-
vallen van de gymlessen van het 

Fioretti uit De Streepen al lang van 
tevoren bekend waren. Waarom 
waren die nu pas opgenomen in 
de begroting? Waarom moeten 
de verenigingen meer betalen, en 
blijft het sportbedrijf buiten schot? 
Hij voorzag dat de sportaccommo-
daties minder gebruikt zullen gaan 
worden, ook al omdat bijvoorbeeld 
de zwembaden in de omliggende 
gemeenten luxer zouden zijn dan 
De Neul. Ook hekelde hij de af-
bouwregeling. “De accommoda-
tiesubsidie wordt in een jaartje in 
drie keer afgebroken. Daar gaan 
verenigingen aan kapot.” 
Nieuwbakken DGS- commissie-

lid Jos Beerens vroeg waarom de 
btw-constructie, een van de be-
zuinigingsmaatregelen, niet alvast 
in 2012 bij sportzaal De Kienehoef 
werd toegepast. 

“Daar is instemming van de be-
lastingdienst voor nodig,” ant-
woordde Dekkers. “Het is niet 
niks, dat ben ik met u eens. En de 
vergelijking met andere gemeen-
tes is natuurlijk niet het argument 
om de bedragen te verhogen.” Hij 
ontkende niet dat het college laat 
was met het begroten van de ge-
miste inkomsten van TVM en het 
Fioretti. “Maar nu maken we wel 

meteen schoon schip.”

De discussie verliep wat moeizaam, 
omdat Dekkers had verzocht om 
een aantal gegevens vertrouwelijk 
te houden. Zijn argument daar-
voor, “om rustig met verenigingen 
gesprekken te voeren,” overtuigde 
allerminst en zijn verdediging van 
het standpunt dat er pas tariefsver-
hogingen komen als de ledenver-
gaderingen van de verenigingen 
ermee akkoord gaan werd hele-
maal onderuit gehaald. Toch kreeg 
hij het voorstel over de streep.    

Lekker en gezond, elke dag weer verse 
salades uit eigen keuken !

Donderdag t/m zaterdag          

Sperzie bonen                                              
500 gram       € 1,79
Hutspot (wortel/ui)                                                                                                        
500 gram                 € 0,99
Kastanje champignons                                                                                                        
per bakje                  € 0,99

Ook volop maaltijden aanwezig 
zoals bami/nasi en verschillende stamppotten. 

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

DRUKWERK ONTWERPEN?
- Logo’s
- Visitekaartjes
- Advertenties
- Folders

- Flyers
- Posters
- Cadeaubonnen
- Complete huisstijlen

VERGEET JE 
ZAKELIJKE 
DECEMBER
GROET NIET

NU 15 % KORTING OP 
ONTWERPKOSTEN!

T/M 31 DECEMBER 2011

Ziektekosten
Verzekering

De basiszorgverzekering
vanaf €99,95 per maandag

(zogenaamde restitutieverzekering)

De premies zijn incl 9%
collectiviteitskorting

Voor uw aanvullende verzekeringen
krijgt u 10% korting

Interesse?
Maak vrijblijvend een afspraak met

een van onze medewerkers
of bereken u zorgpremie op

www.vkgroep.nl
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Archeologiebeleid: ruzie om niks
Het onderwerp Herziening ar-
cheologiebeleid werd donderdag-
avond in de voorbereidingscom-
missie inzet voor een ruzie, terwijl 
er niks aan de hand was. Alles be-
rustte op een misverstand over de 
“bewijslast voor agrariërs bij het 
diepploegen van grond met een 
middelhoge archeologische ver-
wachtingswaarde”. (….)

Omdat portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks niet aanwezig was, nam 
Henriëtte van den Berk de honneurs 
waar en werd daarin bijgestaan 
door ambtenaar Clemens Kerstholt.

CDA-er Jan Verhagen stelde voor 
om vast te leggen op de kaart welke 
kavels al eens diepgeploegd was, of 
al eens onderzocht op grondschat-
ten. Dan ben je er vanaf en dat 
scheelt kosten, zo redeneerde hij.
Dat zou veel te duur worden, re-
ageerde de ambtenaar naar het 
CDA-lid. In alle gevallen zou een 
gecertificeerd bureau het onder-
zoek moeten doen. Bewijslast was 
het grote probleem.
Dat antwoord viel verkeerd bij Peter 
Verkuijlen van de gelijknamige frac-
tie, die het eens was met Verhagen 
en een lang betoog eindigde met 

“Ik constateer dat de heer Kerstholt 
een min of meer politiek antwoord 
geeft, dat is niet correct”. Van den 
Berk bevestigde het antwoord. 
Voorzitter Janine Heisterkamp: 
“Een korte reactie graag, heer Ver-
kuijlen.” “Dat maak ik zelf wel uit,” 
beet Verkuijlen haar toe, om vervol-
gens op zijn nummer gezet te wor-
den door DGS-er Hans Hulsen.
Toen uiteindelijk bleek dat onder-
zoeksresultaten van kavels altijd in 
dossiers worden opgeborgen, was 
de angel uit de discussie en komt 
het onderwerp zelfs als hamerstuk 
op de raadsagenda.

Reclamenota soepeltjes door de commissie
De verordening reclamebelasting 
leverde donderdag in de voorbe-
reidingscommissie weinig stof 
tot discussie op. De verordening 
bepaalt dat ondernemers in het 
Rooise Centrum verplicht zijn om 
reclamebelasting te betalen.

Dat ze daar nog tevreden mee zijn 
ook, lijkt op het eerste gezicht mis-
schien vreemd. Maar niet als je be-
denkt dat op deze manier ook de 

bedrijven mee gaan betalen aan de 
promotie van het centrum, die nu nog 
buiten schot blijven. Deze zogenaam-
de “free riders”, veelal de filialen van 
grotere winkelketens, profiteren wel 
mee van de centrumpromotie.
Tilly van den Tillaar (BVT) hield een 
pleidooi om de grenzen van het 
centrumgebied te koppelen aan 
de twee rotondes daar, maar vond 
geen medestanders. 
Na de toezegging van portefeuille-

houder Peter Maas dat vóór de raads-
vergadering nog vastgelegd wordt 
waarom de grens is getrokken waar 
hij nu ligt, wilde de commissie de nota 
als hamerstuk in de raad brengen. 

Peter Verkuijlen was het daar niet 
mee eens. Hij wil bij de raad zijn stel-
ling inbrengen dat ondernemers die 
een gedeelte van het jaar hun bedrijf 
uitoefenen, worden vrijgesteld. 

Kosten samenwerkingsverband voldoende inzichtelijk
Het krediet voor Ple1n, het samen-
werkingsverband tussen de gemeen-
tes Sint-Michielsgestel, Haaren en 
Sint-Oedenrode, kreeg van de voor-
bereidingscommissie donderdag-
avond groen licht als hamerstuk op 
de agenda van de gemeenteraad.

Jan Verhagen (CDA) vroeg waar-
om er toch weer zoveel externe 
inhuur bij het project was ingezet, 
en of de kosten pas inzichtelijk 
zouden zijn op de evaluatiedatum, 
in 2016. Janneke van den Heu-
vel (HvR/PvdA) haakte daarop 
in: “Hoe houden wij hier controle 
op?” Ze waarschuwde ervoor dat 
de gemeenteraad niet over het ei-
gen graf heen moet gaan regeren.
Dat Rooi voor het drietal de werk-
eenheid OZB neemt, Haaren P&O 
en Sint-Michielsgestel ICT, heeft 
te maken met de specialisaties die 
elke gemeente al in huis heeft.

De aanloopkosten voor het project 
bedragen voor Rooi ruim drie ton. 
Portefeuillehouder Maas voorzag 
dat het samenwerkingsverband 
vanaf 2016 zichzelf terugverdiend 
zou hebben en daarna geld op zou 
leveren, maar stelde ook dat het 
niet per sé winstgevend hoefde te 
zijn. De kwaliteit van de dienstver-
lening aan de burger was veel be-

langrijker, merkte hij op. Hij staafde 
die stelling door er meermalen op 
te wijzen dat Sint-Michielsgestel 
de enige van de drie was die er in 
ieder geval geld op toe zou geven, 
en dat verlies zonder morren pak-
te. Dat de Commissaris van de Ko-
ningin, die Sint-Michielsgestel on-
langs had bezocht, Ple1n een goed 
voorbeeld van intergemeentelijke 
samenwerking had genoemd, was 

daar misschien niet vreemd aan. 
Uiteindelijk liet hij zich in zijn be-
toog zo meeslepen dat de voorzit-
ter hem ten langen leste verzocht 
om zijn pleidooi af te ronden.
De commissie toonde zich genoeg 
geïnformeerd en zelfs Peter 
Verkuijlen, zelfverklaard “niet- 
liefhebber van Ple1n,” had geen 
bezwaar tegen het aanmerken als 
hamerstuk.

TuinsTyling & counTrysTore
Peppelhoeve - liempdseweg 6 - 5492 sM  sint-oedenrode - Tel. 0413 - 47 52 86 - www.peppelhoeve.nl 

open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

Mooie collectie wax coats, winterlaarzen, 
warme ierse truien, Tweed colberts en accessoires

Van o.a. de volgende merken: 
Magellan & Mulloy

John Bardale
Fisherman out of Ireland 

Barwick
Jack Murphy 

Stetson

nu volop december aanbiedingen 
20 tot 50% korting

Kijk ook op  www.peppelhoeve-countrystore.nl

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

NIEUW in
assortiment
Heerlijke stamppotten 
uit eigen keuken. 
Kunnen direct in de 
magnetron! Deze week in de aanbieding:

• Andijvie-stamp 100 gr. € 0,59
 met spekjes

• Holiday salade 100 gr. € 0,79
• Comice handpeer ‘super’ kg. € 0,79
• Super Clementines 15 st. € 1,99

Geopend tijdens de Winterbraderie
Tafellakens, servetten en katoenen lakens 

voor 1 á 2 personen

www.netex.nl/stomerijvanbeeck

Kofferen 22 – Sint-Oedenrode

Tel: 0413-477902

Lid van:

www.rooi2000.nl

U bent van harte welkom op 
25 en 26 december.
U kunt genieten van de 
bijzonder gerechten die onze 
kok voor u bereidt uit de 
wok en van de bakplaat

Voor € 29,80 pp incl. drankjes 2 ½ uur
Kinderen tot 12 jaar € 1,80 per levensjaar

Inclusief drinken
Er is een leuke verrassing voor iedere tafel

            Kerstmenu
Voor de liefhebbers is er ook 
een kerstmenu dat aan tafel 

wordt geserveerd.
Dit bestaat uit een 7-gangen 

menu voor € 39,80 p.p. 
Gelieve te reserveren 

voor dit menu.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2012

Openingstijden ma t/m vr 16:00 - 21:30 uur
za, zo en op feestdagen 12:00 - 22:30 uur

Mgr. Bekkersplein 8 - 5491 EB Sint-Oedenrode
Telefoon (0413) 47 70 28

Uitgebreid Kerstbuffet 
1e en 2e kerstdag

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



Woensdag 7 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe4 Nieuws

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Roois Kamerkoor brengt kerstsfeer op winterbraderie
Op 11 december vindt in Sint-
Oedenrode de jaarlijkse winter-
braderie plaats. Het Roois Kamer-
koor onder leiding van Ad van de 
Wetering biedt  het winkelend pu-
bliek daarbij de gelegenheid zich 

alvast onder te dompelen in de 
kerstsfeer en zich te verwarmen 
aan de stemmige kerstliederen die 
het koor ten gehore brengt.

Tijdens een drietal korte optredens 

zingt het koor een grote diversiteit 
aan kerstliederen, afkomstig uit di-
verse delen van de wereld. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom in het Wereldwinkel-
gedeelte van de bibliotheek aan 

de Markt in Sint-Oedenrode. Het 
koor treedt op om 12.30 uur, om 
13.30 uur en om 14.30 uur. Er 
wordt geen entree geheven. Een 
kleine bijdrage na afloop wordt op 
prijs gesteld.

Winterbraderie Sint-Oedenrode
Op zondag 11 december ademt 
Sint-Oedenrode weer volop kerst-
sfeer uit. Ondernemersvereniging 
Rooi2000 tovert het Rooise centrum 
dit jaar opnieuw om in een grote 
kerstmarkt met winterse versiering. 

Bezoekers kunnen rekenen op 
diverse muzikale attracties zoals 
bijvoorbeeld het Kerstmannen or-
kest, de Brabantband en een van 
de grootste concertorgels van Eu-
ropa (18 meter lang). Maar niet 
alleen muziekliefhebbers, ook 
doorgewinterde shoppers kunnen 
hun kersthart ophalen. Ruim 150 
standhouders presenteren een 
breed assortiment en een grote 
variëteit aan producten; van kerst-
artikelen tot kleding, sieraden, 
tassen en cd’s tot ambachtelijke 
versnaperingen en huis- en tuinde-

coraties. De winkels in het centrum 
zijn daarbij uiteraard ook geopend. 

Om het decembergevoel helemaal 
compleet te maken wordt ook voor 
het nodige vertier gezorgd. Zo zal 
op de Markt de traditionele draai-
molen verschijnen, waarin jong en 
oud zich kan vermaken, en tovert 
de ballonnenclown ook op de klein-
ste gezichtjes een lach. Uiteraard 
mag tijdens deze dag een bezoek 
van de Kerstman natuurlijk niet ont-
breken. Honger en dorst gekregen 
van het amusement? De inwendige 
mens zal het zondag 11 december 
uiteraard ook aan niets ontbreken. 

Rooi2000 biedt met de Rooise 
Winterbraderie een inspirerend 
en letterlijk én figuurlijk smaakvol 
kerstuitje. Zondag 11 december, 

van 11:00 uur tot 17:00 uur. En-
tree is gratis. Er is voldoende gratis 

parkeergelegenheid in de directe 
omgeving

(vracht)autobelettering  •  Full color  •  Borden  •  Stickers  •  Lichtreclame  •  Spandoeken  •  Gevelreclame  •  Drukwerk
Relatiegeschenken  •  Presentatiesystemen  •  Textiel  •  Window-tinting  •  Vlaggen  •  Winkelinrichting

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden
December- aanbiedingen:

•        Grasparkietenvoer 25kg     €18,50
•        Havens Basis Sportbrok 25kg     €8,25 

Weer volop winterartikelen verkrijgbaar: 
Wintervogelhuisjes, wintervoer,  strooizout, sneeuwscheppen, etc. 

Toen het Fioretti College haar deu-
ren sloot, werd er snel serieus werk 
van gemaakt. Janssen sprak namens 
het Starterscollectief en vergeleek 
de gemaakte stap met de landing 
op de maan. Misschien wat over-
dreven, maar volgens het bestuurs-
lid minstens net zo knap gezien de 
beperkte financiële middelen. Hij 
liet het niet na om penningmeester 
John van de Laar te bedanken voor 
de bezieling, de gemeente te bedan-
ken voor ‘het lichaam’ en zijn waar-
dering uit te spreken voor voorzitter 
Leo Overmars, die het geheel han-
den en voeten heeft gegeven.

Toch had de sleutel zijn eindbe-
stemming nog niet bereikt. Jans-
sen overhandigde het even later 

aan Bart Coppelmans en Davey 
van Niftrik, twee van de drie eige-
naars van Innokoda. Het allereer-
ste bedrijf wat zich gaat vestigen in 
Campus Fioretti. In de dagen voor 
de officiële opening begonnen zij al 
met verbouwen en inrichten. Bart: 
“Tijdens de startersavond hoorden 
we van deze mogelijkheid. Dat 
klonk erg interessant. Een dag van 
tevoren hadden we rondom Rooi 
al naar pandjes gekeken, maar die 
waren allemaal veel te duur. Hier 
kunnen we voor een heel schap-
pelijk bedrag huren.”

Symbolisch werden enkele stoelen 
en tafels naar de eerste kantoor-
ruimte gesjouwd. De handen kun-
nen nu echt uit de mouwen na een 

Nieuwe ruimte voor startende ondernemers (vervolg voorpagina)
succesvol voortraject.  Langzaam-
aan melden zich steeds meer jonge 
bedrijven aan om zich te vestigen 

in één van de voormalige klasloka-
len. Aanmelden kan via 
www.starterscollectief.nl
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Op de autoped
draagt hij een autopet, op
de snorfiets een baard.

   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Wilbert
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WAT JE LIEF IS, LIJST JE IN

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

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

Geopend:

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!
Vernedering, verwaarlozing, sek-
sueel misbruik, financiële uitbui-
ting. Niet iedereen weet dat huise-
lijk geweld meer vormen kent dan 
alleen lichamelijke mishandeling. 
Over huiselijk geweld praat je lie-
ver niet. Als slachtoffer schaam je 
je, ben je bang of wil je de ander 
niet in problemen brengen. Als 
pleger ben je bang voor de gevol-
gen als je hulp zoekt. Maar hui-
selijk geweld stopt nooit vanzelf. 
Een eerste stap naar een oplossing 
is erover praten met bijvoorbeeld 
een vriend(in) of het Steunpunt 
Huiselijk Geweld.

Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe 
moeilijk het is om de eerste stap 
richting hulp te zetten. David heeft 
uit woede zijn vriendin meerdere 
malen geslagen. “Elke keer had ik 
achteraf spijt. Ik hou veel van haar, 
maar ik kon mezelf niet beheersen. 
Nadat het weer was misgegaan, 
heb ik al mijn moed verzameld en 
ben ik op zoek gegaan naar hulp. 
Voor ons allebei. De mensen van 
het Steunpunt hebben ons samen 

weer op weg geholpen.”

Steunpunt Huiselijk Geweld
Slachtoffers, plegers, familieleden, 
buren of vrienden kunnen eenvou-
dig de eerste stap naar hulp zet-
ten door anoniem het Steunpunt 
Huiselijk Geweld te bellen: 0900 
- 1262626 (vijf cent per minuut). 
De hulpverleners van het Steunpunt 
kunnen inschatten wat in een be-
paalde situatie de beste aanpak is. 
Als je belt, geven zij direct telefo-
nisch advies. Soms is dat al voldoen-
de om zelf verder te kunnen. Maar 

soms is advies alleen niet voldoen-
de. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. 
Dan kan het Steunpunt ervoor zor-
gen dat hulpverleners of soms zelfs 
de politie worden ingeschakeld.

Zet zelf de eerste stap
Het Steunpunt Huiselijk Geweld 
kan helpen om geweld te laten 
stoppen. Maar jij neemt de eerste 
stap. Daarmee help je jezelf. En 
ook de ander. 
Bel daarvoor 0900 -1262626 of 
kijk op 
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Kaarten in Boskant
We verheugen ons op een drukke 
derde kaartavond op donderdag 
8 december georganiseerd door 3 
Boskantse buurtverenigingen De 
Beukenbuurt, Boskant-West en de 
Ritabuurt. We nodigen iedereen 

uit om te komen rikken of jokeren 
waardoor men eveneens meedingt 
naar de dag- en periodeprijzen.
De tweede rikavond werd gewon-
nen door Daan de Brouwer met 
een punt voorsprong op Dinie de 

Haas. De leider van het algemeen 
klassement blijft Theo Merks. De 
kaartavond vindt plaats in de klei-
ne kamer van De Vriendschap en 
begint om 20.00 uur. Deelname-
kosten zijn 1,50 euro per persoon.

‘De Borchmolen’ wint prijs voor mooiste etalage
Plotseling stond Sinterklaas in die-
renspeciaalzaak ‘de Borchmolen’. 
Samen met zijn Pieten kwam hij 
een welverdiende prijs uitreiken. 
De goedheiligman overhandigde 
aan eigenaresse Rianne van Rooij 
en stagiaire Sharona een oorkonde 
voor de mooiste sint-etalage van 
Sint-Oedenrode. Vooral Sharona 
had er veel tijd in gestoken. Van 
school kreeg ze de opdracht om de 
etalage in te richten. En met suc-
ces! De etalagewedstrijd was een 
initiatief van Stichting Nationaal 
Sint-Nicolaas Comité. Een organi-
satie die landelijk de Sinterklaase-
talages promoot.

Kerst lopend buffet:

1e kerstdag van 16.30 tot 19.00 uur
2e kerstdag van 19.30 tot 22.00 uur

Volwassen € 24,80  65+ € 23,80
0-2 jaar gratis – 3 jaar € 5,- ieder jaar erbij € 1,50 extra

Garnalen – rundvlees – zalm – kip – varkensvlees – vers 

fruit – ijs – kreeftsalade

(reserveren gewenst) 
Afhalen kan ook, alleen van afhaallijst

Lindendijk 5, 5491 GA Sint-Oedenrode Tel: 0413-47 71 02
Geopend: maandag t/m donderdag 16:00 - 21:00

vrijdag t/m zaterdag 16:00 - 22:00
zondag en feestdagen 12:00 - 22:00

Alle kerstdagen lopend buffet

SARAH

DJ Jean brengt bezoek aan Rooi
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Twee weken geleden bracht DJ Jean een bezoekje aan Oud Rooij. Hij 
draaide goed en maakte er een gezellige boel van. Er komen nog meer 
populaire DJ’s langs. Op 16 december draait DJ La Fuente in Oud Rooij en 
op 10 februari zal DJ Paul Elstak de tent op zijn kop komen zetten.

Molenkampseweg 20 Best, tel: 0499-378861, www.uskin.nl

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

IPL ontharen – huidverjonging – 
couperose verwijderen - permanente make-up – 

microdermabrasie - microneedling

Geboren 03-12-2011

Jelte & Dieke

zoon en dochter van 
Anne en Jeroen 

van Eert van Baast

broertje en zusje
 van Ties

Leinserondweg 17 
5465 RV Zijtaart

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Nieuwe website voor ‘de Zonnebloem’
Stichting Zonnebloem (afdeling Sint-
Oedenrode) heeft een nieuwe en ei-
gen website gemaakt.Deze website 

is te bezoeken via de link: sintoeden-
rode.zonnebloem.nl. Voor veel men-
sen is deze nieuwe site interessant. Er 

staat nieuws op, een agenda, foto’s en 
er is een mogelijkheid tot stellen van 
vragen en geven van opmerkingen.  

Lampionnenoptocht naar Kinderboerderij 
De Lampionnenoptocht, voor-
afgaand aan de opening van de 
kerststal bij de Kinderboerderij 
Kienehoeve, heeft op de evene-
menten kalender een vaste plaats 
veroverd. Duizenden kinderen, 
met een lampion in hun knuistjes, 
zorgden al die jaren voor een fee-
eriek schouwspel! 

Zaterdag 10 december a.s. is het 
weer zover. Vanaf 18.00 uur begin-
nen vrijwilligers van de Kinderboer-
derij op het parkeerterrein aan de 
Zwembadweg met het uitdelen van 

de lampions en het aansteken van 
de kaarsjes. Om 18.30 uur is hét 
moment waarop de stoet kinderen 
langs de vijver richting boerderij gaat 
lopen. Zij doen dat onder begelei-
ding van ouders, opa’s en oma’s en 
de vrijwilligers van de Kinderboerde-
rij. Zij worden daarbij voorafgegaan 
door een ‘echte’ herder en enkele 
fakkeldraagsters.
Halfweg staan zoals gewoonlijk ‘De 
Klôtblaozers’ de stoet met muzikale 
kerstklanken op te wachten. Het 
geheel zal dan ongeveer 18.50 uur 
bij de boerderij aankomen, waar 

de kerststal officieel zal worden ge-
opend. Bij de kerststal zullen ‘De 
Rooise Dommelklanken’ meerdere 
kerstliederen zingen. Voor de klein-
tjes is er meteen daarna, zo hoort dat 
bij de geboorte van een kind, warme 
chocolademelk en beschuit met 
muisjes!Noteer de vroege avond van 
10 december in uw agenda! Het is 
een mooi en indrukwekkend geheel 
waarvan u en uw kinderen (kleinkin-
deren) volop kunnen genieten. De 
vrijwilligers van de Kinderboerderij 
zullen u en uw kinderen graag ver-
welkomen!

Winterwandeling rond 
“Oud Meer” in Son
De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft op zondag 18 
december een winterwandeling 
rond het “Oud Meer” in Son. 

De wandeling door dit natuurge-
bied, dat eigendom is van de ge-
meente Son, werd in erfpacht ge-
geven aan Staats Bos Beheer, dat 
het beheer over dit 400 ha grote 
gebied uitvoert. Het natuurgebied 
bestaat in hoofdzaak uit aange-
plant grove dennenbossen, ook 
enig loofbos is er te vinden, verder 
heide, zandstuifduinen en een ven 
“Oud Meer”. Het gebied bevindt 
zich op de Midden-Brabantse dek-
zandrug.

Rond dit meer loopt een wandel-
route, die mooi afwisselend is. Je 
hebt tijdens deze wandeling mooi 

zicht op het Oud Meer, dat door 
uitwaaiing tot aan de leemlaag is 
ontstaan. Het is nu omringd door 
heide, zomereik, pijpenstrootje 
en zandduinen.  Er is nu rond dit 
ven 40 ha omheind met schrik-
draad. Sinds oktober grazen er 2 
Aberdeen- Argus koeien, ze hel-
pen het heidegebied rond de plas 
open te houden.

Dit jaar heeft SBB er grootschalig 
kap uitgevoerd om licht en lucht in 
de bossen te brengen. Interesse in 
een frisse wandeling rond dit ven 
kom dan naar de markt in Sint-
Oedenrode, het vertrek is daar om 
9.00 uur. Vandaar carpoolen naar 
Son. Zorg bij slecht en koud weer 
voor laarzen, regen- en warme 
kleding. De bedoeling is om rond 
12.00 uur weer in Rooi te zijn. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Voor leuke 
kerstartikelen 

en mooie 
kerstpakketten 

bent u 
van harte welkom

Geen aanwijzing opslag kernafval
Op verschillende adressen in Sint-
Oedenrode verspreidde Green-
peace vorige week een brief. 
Daarin staat vermeld dat Sint-Oe-
denrode volgens overheidscriteria 
in aanmerking komt voor  onder-
grondse kernafvalopslag. Volgens 
de gemeente is er echter geen 
reden tot paniek. Er zijn absoluut 

geen aanwijzingen dat de overheid 
dit in Rooi wil gaan doen.

In de brief stelt Greenpeace de lezers 
nogmaals op de hoogte van de plan-
nen van het kabinet om een tweede 
kerncentrale te bouwen. Volgens de 
actiegroepering wil minister Verhagen 
het afval onder de grond gaan stop-

pen. Hij liet in heel Nederland bode-
monderzoek doen. Gemeente Sint-
Oedenrode is op de hoogte van deze 
onderzoeken en weet dat de bodem 
‘geschikt’ is bevonden. Een eventuele 
vergunning loopt via het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. Daar is tot nu toe nog 
geen aanvraag voor gedaan.

Boskantseweg 92  5492 VC  Sint-Oedenrode 
tel: 0413-474501 mob: 06-12839591

Voor alle timmer- en 
metselwerkzaamheden
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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.

Bourgondisch bier, wijn en hapjes proeven

Een Bourgondische Pelgrimstocht 
waar je geen bepakking of wan-
delschoenen voor nodig hebt. Al-
leen maar lekker eten en drinken, 
zonder veel inspanning te hoe-
ven leveren. Dat klinkt goed, dat 
klinkt écht Bourgondisch. Bijna 
tweehonderd andere gasten dach-
ten er precies zo over. In grote en 
kleine groepen kwamen ze op be-
zoek bij de Rooise eigenaren van 
restaurant de Pelgrim in Maria-
hout. Samen met drankenhandel 
van Boxmeer als medeorganisator 
hadden ze de zaal geheel in sfeer 
ingericht. Voor nog geen twintig 
euro per persoon kon er onbeperkt 
gesmikkeld worden.

Door: Jeroen van de Sande

Na een korte toespraak kon het 

smulfeest beginnen. Ik 
ging op pad met in mijn 
kielzog tientallen andere 
hongerige gasten. In het 
begin had ik wat moeite 
om de weg te vinden 
naar de lekkerste hapjes. 
Aan de rand van de grote 
zaal en het restaurant ston-
den een aantal kramen opgesteld. 
Waar moest ik beginnen? Maar 
zoals het hoort bij een echte Pel-
grimstocht: een beetje verkennen 
en rondvragen bleek geen overbo-
dige luxe. “Dit moet je eens proe-
ven”, wees een smulpaap mij op 
de chorizoworst in rodewijnsaus. 
Ook de verschillende soorten kaas 
met chutneysaus was volgens een 
kauwende passant een echte aan-
rader. Ik proefde hier en daar en 
met traanogen van de overheerlij-

ke uiensoep liep ik Marcel van der 
Zanden van De Pelgrim tegen het 
lijf. “De kans is groot dat we er op 
toe moeten leggen”, vertelde hij. 
“Maar daar gaat het niet om. We 
willen vooral goodwill kweken. De 
reacties zijn in ieder geval  zeer po-
sitief.”

“Dit is echt een biertje wat 
bij wild past”, schonk Jo-
han van Box-

meer het glas 
vol. In zijn hand hield hij 

een fles Cuvée de Noël van het 
merk St. Feuillien, een opkomend 
biermerk in Nederland. Hij ver-
volgde zijn uitleg. “Dit bevat 9% 
alcohol en wordt maar één keer per 
jaar gemaakt, namelijk met kerst. 
Dat maakt het natuurlijk heel speci-
aal.” Ik liep verder naar het kraam-
pje met wildproducten en na een 
ferme slok bier stopte ik er snel een 
stukje worst achteraan. Inderdaad, 
dat smaakte meer dan prima. Laat 
de kerst maar komen, dan ga ik 
vrolijk verder met smikkelen.

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KRAAM: ½ VAN DE ½
BINNEN: PRE-SALE

A.S ZONDAG 
WINTERBRADERIE

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Volop keuze in 
kerststukken 

en kerstdecoraties

Kom kijken in onze sfeervolle winkel
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Die appel mouwe d’r  oew kont uit.
(Die appels mouwen door je kont uit.)
Gezegd van appels die droog en melig smaken.

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Fioretti nieuw onderkomen voor starters

Eindelijk een
mooie plek waar ik

tussen de wedstrijden
terecht kan!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Parels van verlangen
 

als tranen vloeien
over jouw wangen
zie ik parels 
van verlangen
langzaam in 
je ogen groeien
.
behoedzaam zal 
ik ze polijsten
laten glanzen in het licht
als regenboogkleuren
.
ze zullen je 
verzachtend sieren
dan zal ik je bewieroken
met warme geuren

 

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 9 december hebben wij 
weer een kaartavond. Om 20.00 
uur liggen de kaarten voor onze 
jokeraars en rikkers op tafel. Dus 
heb je zin om mee te doen, ben 
je 18 jaar en ouder en lid van 
onze wijkvereniging kom dan 
naar Meerschot Heistraat 20. 
Ook wordt er weer een loterij 
gehouden. Voor het maken van 
kerststukjes op donderdag 15  
december kunnen de kinderen 
en volwassenen zich opgeven 
bij Gerda van de Burgt telefoon 
476173. Ook hebben alle 60+ 
leden van onze wijkvereniging 
een uitnodiging ontvangen voor 
de Kerstmiddag of avond op za-
terdag 17 december. Vergeet u 
zich niet aan te melden bij Tonnie 
en Riny van Zoggel Tel 475726

UNICEF vrijwilligers in bibliotheek
De komende 2 weken, van woens-
dag 7 t/m woensdag 21 december 
zitten Unicef-vrijwilligers in de 
bibliotheek tijdens de openings-
tijden van de bieb. We hopen dat 
veel mensen onze kraam weten te 
vinden voor de vele Unicefkaar-
ten, -postzegels en -cadeaus. Een 
mooie kerstgedachte is een goed 
doel steunen. 

De campagne dit jaar is: kinder-
arbeid dat pikken we niet! Laten 
we daar met z'n allen voor gaan. 
Natuurlijk kunt u ook thuis bij ons 
terecht voor de verkoop: Jola van 
Hees tel 474980, Mieke Hoefsloot 
tel 472025 of Trudis Duffhues tel 
490580 En ook per email kunt u 
bestellen 
trudisduffhues@hotmail.com.

Zwarte Pieten op de markt

De Sint denkt ook aan alles. Hij 
vergeet nooit om zijn Pieten naar 
de Rooise markt te sturen op vrij-
dagochtend. De hele ochtend lie-
pen enkele Pieten rond om een 
hoop kinderen, en stiekem ook 

volwassenen, blij te maken. Ze 
maakten grapjes en deelden na-
tuurlijk snoep uit. Het maakte een 
bezoekje aan de markt extra waar-
devol en voor de kinderen was het 
onvergetelijk.

De prijzen kunnen opgehaald worden bij Optie1, Borchmolendijk 20 
tot 31-01-2012.

Dubbele 
spaarpuntenactie!

3251   € 15,00  
3352   € 15,00  
4179   € 15,00 
4354   € 15,00  
4635   € 15,00  

6531   € 15,00  
7059   € 15,00  
8891   € 15,00  
9383   € 15,00  
10450  € 15,00

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

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

KERST OP Z’N BEST ……..

Voor elke klant 
in de maand december 

een kleine attentie.

DGS
Maandag  12 december 2011 
om 20.00 uur achterbanverga-
dering van DGS in het vergader-
zaaltje van Brasserie de Beleving 
aan de Hertog Hendrikstraat te 
Sint-Oedenrode. Secretariaat  J. 
Beerens Eventuele vragen via 
website: www.dgs-rooi.nl

Politieke 
bijeenkomsten

Hart voor Rooi/
PvdA
De achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi/Partij van de Ar-
beid is op maandag 12 december 
2011 om 20.00 uur in de com-
missiekamer van het gemeente-
huis (witte vleugel). Verdere info 
over Hart voor Rooi/Partij van de 
Arbeid vindt u op 
www.hartvoorrooipvda.nl
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CJG: Thema avond echtscheiding en kinderen

“Kinderen zijn de helft van elke ouder”
‘Hoe herken je de verschillende 
reacties die een kind kan geven?’ 
Of, ‘Je mag er als ouder niet van-
uit gaan dat alles wel weer goed 
komt’. Zomaar een kleine greep 
uit de punten die afgelopen don-
derdag werden besproken tijdens 
de thema avond echtscheiding 
en kinderen. De avond werd ver-
zorgd door het CJG (Centrum voor 
Jeugd en Gezin) in samenwerking 
met het consultatiebureau, stich-
ting Oosterpoort en schoolmaat-
schappelijk werk.

“Door echtscheiding verander je 
zelf”, aldus Maud Meijneke  van 
stichting Oosterpoort. “Kinde-
ren krijgen toch minder aandacht 
dan ze eigenlijk nodig hebben. Ze 

staan kwetsbaar aan de zijlijn.” 
Het publiek bleek niet alleen te be-
staan uit gescheiden ouders, maar 
o.a. ook uit medewerkers van een 
peuterspeelzaal. “Ook wij krijgen 
hier tegenwoordig mee te ma-
ken”, zei één van hen. “Misschien 
krijgen we hier vanavond nog wat 
tips, hoe we hier het best mee om 
kunnen gaan.”

Geen gekke gedachte. Daar was 
de avond voor bedoeld. Eén voor 
één werden de verschillende leef-
tijdsfasen onder de loep genomen. 
Zelfs een baby gaat een scheiding 
niet ongemerkt voorbij. Een peuter 
begrijpt al wel dat de andere ouder 
weg is, maar snapt nog niet waar-
om. Een kleuter is geneigd zichzelf 

de schuld te geven en ga zo maar 
door.  Ouders zitten zelf natuur-
lijk niet in een gemakkelijke peri-
ode. Het is niet gemakkelijk daar 
goed mee om te gaan, maar voor 
de kinderen wel heel belangrijk. 
Maud: “Kinderen moeten trots op 
hun ouders kunnen zijn. Zo niet 
dan kunnen ze ook niet trots op 
zichzelf zijn. Kinderen zijn immers 
de helft van elke ouder.”

De avond bracht veel teweeg. Voor 
kinderen met scheidende ouders is 
er meer. Eind januari heeft het CJG 
een ‘kiestraining’ gepland, speciaal 
voor deze kinderen.  Loop voor meer 
informatie eens binnen (Odendael), 
bel 0800 – 254 0000 of mail naar: 
info@cjggeeftantwoord.nl.

Cursus stoomt meiden klaar voor oppasklussen

In Den Bosch bestond het al. Ook 
in Uden maakten jongeren er ken-
nis mee. Een cursus oppassen 
voor jongens en meiden vanaf 
groep acht. Sinds kort bestaat het 
vierdelige leerprogramma ook in 
Sint-Oedenrode. Centrum Jeugd 
en Gezin staat er om bekend dat 
het antwoord geeft. Op het ge-
bied van opgroeien, opvoeden 
en in dit geval oppassen. Daarom 
schaften ze het programma aan. 
De eerste vier jonge meiden heb-
ben de cursus gehaald.

Driftig kleurden en tekenden Sop-
hie, Ellen en Runi er afgelopen 
woensdagavond op los in de speel-
o-theek, een onderkomen van het 
CJG in Rooi. Alvorens ze hun wel-
verdiende diploma in ontvangst 
mochten nemen, legden ze nog 
even de laatste hand aan hun ei-
gen ‘advertentie’, die opgehangen 
gaat worden. Ze zijn immers vol-
leerde oppassers en nu is het zaak 
om klanten te vinden. Helaas kon 
de zus van Runi, Edie, niet aanwe-
zig zijn. Zij haalde wel een diploma.

Verspreid over vier avonden kre-
gen de meiden les in omgang met 
(kleine) kinderen. Op een dvd was 
te zien hoe er met bepaald gedrag 
om moet worden gegaan. Daar-
naast kwam tijdens de tweede 
les het consultatiebureau langs 
om tips te geven. Ook leerden de 
meiden hoe ze afspraken moeten 
maken met ouders en misschien 
nog wel het belangrijkste: de su-
peroppassers in spé leerden wat 
ze moeten doen bij verstikking en 
hoe ze brandwonden dienen te 
verzorgen. “Dat geeft me veel ze-
kerheid”, antwoordde Sophie wijs. 
Runi valt haar bij. “Ik vind het fijn 
dat ik nu weet wat ik moet doen. 
Het was leuk en erg gezellig.” Wat 
ze het moeilijkste aan de cursus 
vond? “Om niet te lachen”, gie-
chelt ze.

Gezelligheid is natuurlijk belangrijk, 
maar er werd wel degelijk serieus 
werk verricht om de meiden klaar 
te stomen als oppasser. Iets wat 
zeker nog van pas kan komen. Dat 
het deelnemersaantal laag was, 
kon Esther Flos van het CJG niet 
ontkennen. “Dat klopt”, zegt ze. 
“We hadden iets meer verwacht, 
maar in Rooi is er dan ook nog niet 
zoveel bekendheid aan gegeven.”

Ellen (l) en Runi poseren trots 
met hun oppasdiploma.

Doe mee en win een leuke prijs

Er was eens……een prachtig kerstverhaal
De meeste kerstverhalen passeren ieder jaar weer de revue. We kunnen ze bijna dromen. Daarom is 
DeMooiRooiKrant op zoek naar een leuk, spannend, grappig, boeiend en ludiek kerstverhaal met Sint-
Oedenrode als rode raad. Doe mee en win een leuke prijs! De wedstrijd duurt tot 31 december. Pal voor 
driekoningen komt het winnende verhaal in de krant. Succes en we zijn nu al benieuwd!

Kerstviering KBO
De K.B.O Sint Oedenrode zal op 
dinsdag 13 december om 14.30 uur 
de jaarlijkse Kerstviering houden  in 
de grote zaal  van Odendaal. Pas-
toor  Rens zal hierin voorgaan. In 
deze adventstijd gaan wij allen
samen met het Odakoor kerstlie-
deren zingen om zo in een goede 
vredige kerstsfeer te komen. Ie-
dereen  is van harte welkom en de 
toegang is gratis.

Kerstmarkt: 13 december van 20.00 tot 22.00 uur

Odendael haalt de (kerst)markt naar binnen
Tijdens de Kerst komen mensen bij 
elkaar en hebben ze het fijn. Niet 
alleen thuis wordt het gezellig ge-
maakt. Veel liefhebbers trekken 
eropuit. Naar leuke horecagele-
genheden of markten. Een goede 
tip voor de maand december is de 
kerstmarkt van Odendael. Deze 
vindt plaats op dinsdagavond 13 
december van 20.00 tot 22.00 uur.
Meer dan twintig kramen zullen 
opgesteld staan in de grote zaal 
‘ de Ontmoeting’ en in de ruimte 
van de receptie, tot aan de split-
sing van de twee grote gangen.

 “In dat opzicht zijn we gegroeid. 
Vorig jaar was het echt super druk 
en werd de grote zaal eigenlijk te 

klein”, aldus activiteitenbegeleider 
Daniëlle Coolen, die het evene-
ment samen met collega Debbie 
Boeren organiseert. Ze heeft er 
nu al zin in. “Het wordt een heel 
gezellige avond die voor iedereen 
toegankelijk is, dus niet alleen voor 
bewoners. Het oorspronkelijke 
idee om dit te organiseren, is het 
binnenhalen van de markt. Veel 
ouderen kunnen er namelijk niet 
altijd naar toe.” 
De kraampjes zullen bemand wor-
den door verschillende onderne-
mers uit Sint-Oedenrode en enkele 
hobbyisten. Zij etaleren sieraden, 
kerstkaarten en andere kerstde-
coraties. Daniëlle: “De aankleding 
wordt heel speciaal en ook komt 

er een hele bijzondere Kerstman 
op bezoek. Gitaarclub Antonio uit 
Nijnsel zal voor de muziek zorgen.” 
Behalve vermaak en mooie produc-
ten, krijgen de gasten ook de kans 
om te proeven van allerlei lekkere 
hapjes. Heerlijke warme chocomel 
en kerstbrood passen perfect bij de 
kerstsfeer die wordt gecreëerd. 
Op 29 december is er ook weer 
een winterkinderkermis. Net als 
de kerstmarkt een evenement dat 
voor de tweede keer wordt gehou-
den. Allebei was het een groot suc-
ces. De kans is groot dat dat dit jaar 
ook weer het geval is. De winter-
kinderkermis is van 11.00 tot 16.00 
uur met leuke attracties en lekker-
nijen voor kinderen tot acht jaar.

MiK Kerstconcert 
in de Knoptoren 

De MIK Recorder Players onder 
leiding van Eleanor de Groot (MiK 
docente blokfluit) geven een mooi 
kerstconcert samen met het Meie-
rijs Vocaal Ensemble onder leiding 
van Leo Spoor op zondagavond 11 
december. 

Daphne van Zundert, 11 jaar, lid 
van de MIK recorder Band speelt 
als intermezzo een partita van 
Telemann. Op het programma 
staat muziek van Bach de Kerst-
kantate BWV 142 “Uns ist ein Kind 
geboren”, en een tenoraria uit 
het Weihnachts oratorium gezon-
gen door Pieter Scheelbeek, een 
dubbelkorigwerk van A. Gabriëli, 
koormuziek van Sweelinck, en een 
blokfluitkwartet van Telemann. 
Het is bijzonder dat een Bachkan-
tate nu eens begeleid wordt door 
een blokfluitkwartet (in plaats van 
strijkers), begeleid op klavecimbel 
en orgel (Axel Wenstedt), cello 
(Angela Heetvelt) en contrabas (Jan 
Kamphuis). Als solisten treden op:  
de tenor Guido de Bekker, bas Klaas 
Doornbos. Twee leden van de MIK-
Recorder Players: Edda Hoving en 
Marja Appünn naast het blokfluit 
spelen gaan zij ook zingen.

Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door Giebels advocaten 
en het begint om 20.00 uur en de 
entree bedraagt € 5,00. Meer info 
www.mikweb.nl 

Wij zijn op zoek naar een 
parttime verkoper(ster)

• Verkoopervaring / in de juweliersbranche
• Leeftijd tussen 25 en 35 jaar

• Vlot en spontaan
• Zelfstandig kunnen werken

Heb jij interesse en voldoe je aan de onderstaande criteria
Reageer dan door middel van een brief naar;

Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode
Met vermelding van brief onder nummer  249.

Personeel

VEEL TIJD
KWIJT MET
FROBELEN?

Door inzet van
onze kennis

en creativiteit,
kunt u doen

waar u
goed in bent.

WWW.PUBLIK.NL

concept  creatie  communicatie

PERSONEEL 
GEZOCHT

Borchgrave 1, 5492 AT Sint-Oedenrode Tel: 0413 - 475596

- Voor in de keuken 
op donderdag

- Voor in de bediening 
maandag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 15.00
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GEMEENTENIEUWS

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van 
bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Jkr. M. van Gerwenlaan 26 5492 GE 18-11-2011 Aanleggen inrit en kappen boom
Vresselseweg 71 a 5491 PB 22-11-2011 Kappen meerdere bomen
Ollandseweg 185 5491 XB 22-11-2011 Kappen 1 eik
Eerschotsestraat 42 5491 AD 30-11-2011 Uitbreiden garage en bouwen carport
Haver 2 a  5491 NS 28-11-2011 Bouwen woning met garage
Ravelstraat 2  5491 MB 30-11-2011 Plaatsen dakkapel
Kremselen 12  5492 SJ  29-11-2011 Bouwen bedrijfshal
Espendonk 15  5492 TX 30-11-2011 Milieu-neutraal wijzigen inrichting
Hildewarelaan 10 5491 GG 28-11-2011 Vergroten dakkapel
Ds. Hoogeveenstraat 28 5491 AV 29-11-2011 Gewijzigd uitvoeren fundering
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 148 5491XC  30-11-2011  Kappen van 1 wilg en 1 kastanjeboom
Kerkdijk-Zuid perceel sectie N nummer 848 
thv nummer 9  5492HW 08-11-2011  Kappen van 11 berken, onder voorwaar
        de van herplant.
Hertog Hendrikstraat 6 a 5492 BB 30-11-2011  Plaatsen airco
Dommelrodelaan 6 5492 G J 01-12-2011  Plaatsen dakopbouw
Liempdseweg 14 5492 SM 05-12-2011  Verbouwen boerderij
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Heerlijkheidsweg 2 5491RD  Het oprichten van een inrichting ingevolge het Besluit mestbassins 
     milieubeheer.
Kampenweg 2  5491WX Het veranderen van een melkrundveehouderij ingevolge het Be
     sluit landbouw milieubeheer
Sterrebos 4  5491 TL  Het veranderen van een melkrundveehouderij ingevolge het 
     Besluit landbouw milieubeheer
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de kerstmarkt/winterbraderie worden op zondag 11 december 2011 tussen 08.00 – 19.00 
uur de volgende wegen afgesloten voor het verkeer:  
- Hertog Hendrikstraat ter hoogte van de Streepenstraat
- Kofferen ter hoogte van de parkeerplaats van de Ahrend
- Kofferen hoek Hoge Vonderstraat
- Emmausstraat hoek Mater Lemmenstraat
- Stompersstraat hoek Ameroyenhof
- Borchmolendijk hoek Philippusstraat

Agenda
Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 15 december a.s. De vergadering begint om 
20.00 uur. 
Op de voorlopige agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onderwerpen voor:
- vaststelling herziening archeologiebeleid
- financieel voorstel inzake ISV-gelden
- vaststelling verordening ondernemersfonds/reclamebelasting
- vaststelling tarieven sportbedrijf 2012
- beschikbaarstelling krediet samenwerkingsverband Ple1n
- vaststelling bouwgrondprijzen 2012
- beschikbaarstelling krediet herijking Rooi(s)e Draad
- vaststelling diverse belastingverordeningen (OZB, RIAF, Diftar, toeristenbelasting, marktgelden, 
  brandweerrechten)
- vaststelling legesverordening
- tijdelijk raadsbesluit implementatie samenvoeging Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en Wet Werk en Bij-
stand 
  (WWB)

Behalve waar dat is aangegeven is spreekrecht over genoemde agendapunten mogelijk. Iedereen die gebruik 
wil maken van het spreekrecht dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij 
de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl. De voorlopige agenda en de daarbij 
behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op werkdagen 
van 09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil

Inzameling oud papier
 
Zaterdag 10 december
- Buurtvereniging Heikant, container op kruising Beelstraat/Gerbran-
dystraat tussen 09.00  en 13.00 uur.
- Fanfare Nos Jungit Apollo, papiercontainer op de parkeerplaats aan 
de Zwembadweg bij de ingang van het park van 09.00 uur tot 13.00 
uur. Tevens zal vanaf 9.30 uur oud papier worden opgehaald in de 
gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat en een gedeelte van de Zwembadweg. 
- Oudervereniging Basisschool Eerschot, papiercontainer op sportveld 
bij school. 

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m    zaterdag. 

Regeling bijzondere culturele 
evenementen in de gemeente 
Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode heeft een en-
thousiast en bloeiend cultureel 
verenigingsleven. De gemeente 
wil stimuleren om activiteiten te 
ontwikkelen die nieuw zijn in de 
gemeente en daardoor een uit-
stralend effect en inspirerende 
voorbeeldfunctie hebben op het 
culturele leven in Sint-Oeden-
rode. De subsidieregeling “Bij-
zondere culturele evenementen” 
is bedoeld voor deze bijzondere, 
vernieuwende en nieuwe initiatie-
ven op het gebied van de amateu-
ristische kunstbeoefening.

Ten behoeve van de periode janu-
ari t/m juni 2012 zijn 3 aanvragen 
ingediend in het kader van deze 
regeling waarvan er twee gehono-
reerd zijn. Het College van B&W 
heeft, hierbij geadviseerd door een 
onafhankelijke adviescommissie, 
de volgende eenmalige subsidies 
toegekend.

Organisatie Evenement/acti-
viteit Toegekende subsidie
Mari Oerlemans Boek “de Gou-
den Leeuw”, presentatie eerste 
kwartaal 2012 €     600,00
Theatergroep Oeck “A l i c e” 
in het eerste weekend van juni 
2012 € 1.000,00

Aanvragen voor activiteiten van 
juli t/m december 2012
Er zijn per jaar een tweetal ver-
deelrondes ingesteld. Dit bete-
kent dat voor culturele activiteiten 
die plaatsvinden in de periode juli 
t/m december 2012 vóór 1 april 
2012 een subsidieverzoek inge-
diend moet zijn met daarin een 
beschrijving van de activiteit en 
een begroting. De subsidierege-
ling bijzondere culturele evene-
menten kunt u opvragen bij mevr. 
L. de Vos, tel. 0413-481911. De 
regeling staat ook op de website 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
(www.sint-oedenrode.nl).

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 
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POLITIEBERICHTEN
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222

Inbreker aangehouden
De politie heeft vrijdagmorgen-
vroeg om 00.50 uur in een wo-
ning aan de Karel Doormanstraat 
te ‘s-Hertogenbosch een 18-ja-
rige inwoner uit Kerkdriel aan-
gehouden. De man wordt er van 
verdacht eerder die avond inge-
broken te hebben in een woning 
aan de Vresselseweg in Sint Oe-
denrode. Een getuige meldde om 
21.50 uur dat er bij de woning 
ingebroken werd, de melder had 

inbrekers overlopen die waren 
gevlucht. Er bleef een auto achter 
waar gestolen spullen uit de wo-
ning in lagen. De politie stelde di-
rect een onderzoek in en kon via 
het kenteken van de achtergeble-
ven auto achter de identiteit en 
verblijfplaats van één van de in-
brekers komen. Hij is aangehou-
den. De recherche onderzoekt de 
zaak verder en meerdere aanhou-
dingen worden niet uitgesloten.

Rijbewijs ingevorderd 

Rijbewijs kwijt na snelheidsovertreding

Een 21-jarige automobilist uit 
Sint-Oedenrode is zondagoch-
tend om 05.00 uur op het Stad-
huisplein in Veghel aangehouden 
voor het rijden onder invloed. 

Agenten namen een blaastest af 
en deze wees uit dat de man als 
beginnend bestuurder ruim 10 
keer teveel had gedronken. Zijn 
rijbewijs werd ingevorderd.

Een 56-jarige man uit Sint Oeden-
rode raakte zondagmiddag zijn rij-
bewijs kwijt na een fikse snelheids-
overtreding. De automobilist werd 
bij een controle door het team ver-

keershandhaving op de Rooiseweg 
geklokt met een snelheid van 136 
km/uur, terwijl je daar maar 80 
km/uur mag rijden. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Cursus Politie voor Burgers

‘Wij zoeken bewoners die negen 
dinsdagavonden op rij op het po-
litiebureau in Schijndel door wil-
len brengen’, zegt Bart Adriaans. 
Als hoofdagent van politieteam 
Schijndel organiseert hij begin 
volgend jaar de cursus ‘Politie 
voor Burgers’ voor inwoners van 
Sint-Oedenrode. ‘Niet dat je dan 
een soort hulpsheriff wordt, maar 
na de cursus weet je beter wan-
neer en waarvoor je de politie in-
schakelt. En de politie weet beter 
wat er leeft in de wijk.’ 

De cursus start op dinsdag 28 fe-
bruari 2011 en  is vooral bedoeld 
om inzicht te krijgen in wat er leeft 
in Sint-Oedenrode èn om de be-
trokkenheid van de inwoners bij 
de politie te vergroten. ‘Het mooie 
van deze cursus is dat we in alle 
rust uit kunnen leggen waar de 
politie voor ingeschakeld kan wor-
den. Op straat, in het heetst van 
de strijd, is dat vaak niet mogelijk.’ 

Schieten met scherp
Maar deze cursus biedt meer. In 
negen avonden komt er een groot 
aantal onderwerpen aan bod: 
drugs, verkeershandhaving en 
jeugdoverlast zijn de meest voor de 
hand liggende onderwerpen. Maar 
ook: wanneer mag een telefoon 
afgeluisterd worden. ‘En het meest 
leuke en leerzame onderwerp is de 
Beroepsvaardigheidstraining’, zegt 
Bart. ‘Cursisten mogen dan met 
scherp schieten, pepperspray spui-
ten en de wapenstok hanteren. Dat 
is niet alleen leuk, maar vooral ook 
leerzaam.’ In een rollenspel wordt 
een situatie nagebootst waarbij 
cursisten binnen twee seconden 
moeten besluiten of ze het pistool, 
pepperspray of de wapenstok ge-

bruiken. ‘Dat zijn vaak moeilijke 
beslissingen en dan ervaren ze dat 
het allemaal niet zo makkelijk is als 
het lijkt’, legt Bart uit. 

Geen jaknikkers
De cursus is bedoeld voor alle in-
woners van Sint-Oedenrode die 
zich betrokken voelen bij de veilig-
heid en leefbaarheid in het dorp. 
‘Wij willen graag laten zien wat 
de politie nu wel en niet voor de 
inwoners kan betekenen. Aan de 
andere kant willen wij graag horen 
wat er zoal leeft in het dorp  zodat 
wij samen met de inwoners kunnen 
werken aan een leefbare en veilige 
woonomgeving’, legt Bart het doel 
van de cursus uit. ‘Het liefst heb 
ik een heel gemêleerd gezelschap. 
Soms zullen we ook actief mensen 
benaderen die zich kritisch over de 
politie hebben uitgelaten. Want 
een zaal vol met alleen maar jaknik-
kers is beslist niet bedoeling.’

Voor meer informatie kunt u bel-
len met:
Bart Adriaans van politieteam 
Schijndel: 0900 8844.
E-mailen kan ook: bart.adriaans@
brabant-noord.politie.nl

Nota subsidies welzijn 2012
In 2012 kent de gemeente aan 101 
organisaties, die met en voor de 
inwoners van onze gemeente wel-
zijnswerk ontplooien, structurele 
subsidie toe. Het subsidiebudget 
2012 bedraagt ruim 1,8 miljoen 
euro. De gemeente draagt door 
deze subsidies ertoe bij dat aller-
lei organisaties activiteiten kunnen 
ontplooien op het gebied van maat-
schappelijke ondersteuning, jeugd 
en jongeren, kunst, cultuur, erf-
goed, recreatie, toerisme, sport en 

amateuristische kunstbeoefening.

Naast de grote budgetgesubsi-
dieerde instellingen, zoals onder 
meer Bibliotheek “de Meierij” 
en MIK Kunsteducatie, geeft de 
gemeente ook subsidie aan een 
scala van kleinere instellingen zo-
als muziek- en zangverenigingen, 
sportverenigingen, bewoners- en 
belangenorganisaties, jeugd- en 
jongerenverenigingen, culturele 
verenigingen en de KBO’s.

Deze subsidies en de wijze waarop 
deze worden berekend en toege-
kend staan overzichtelijk bij elkaar 
in de Nota subsidies Welzijn 2012. 
Deze nota is door het college van 
burgemeester en wethouders vast-
gesteld op 24 november 2011.

De verenigingen, instellingen en 
organisaties die in aanmerking 
komen voor een subsidie in 2012 
ontvangen in december schriftelijk 
bericht.
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Skimmers actief in Rooi
Het kopiëren van bankpassen 
door plaatsing van afleesappara-
tuur op betaal- en geldautoma-
ten neemt weer toe. De reden 
hiervoor is dat de skimmers nog 
willen profiteren van deze ma-
nier van frauderen voordat de 
minder skimgevoelige chip wordt 
ingevoerd. Ook in Sint Oeden-
rode zijn de afgelopen week on-
dernemers slachtoffer geworden 
van skimmer criminelen.
  
Wat kunt u zelf doen om te voor-
komen dat u slachtoffer wordt?
 
Laat door de bank een limiet op 
uw rekening zetten, zodat uw 
pas automatisch blokkeert als er 
meer dan het toegestane bedrag 
wordt opgenomen. Controleer 
met grote regelmaat uw reke-
ning, ook veel kleine bedragen 
kunnen oplopen tot een grote 
schadepost.
 
Sommige nepfrontjes verlopen 
stroever dan normaal, en ook 
als men uw pas zogenaamd een 
keer uitspuugt, is het raadzaam 
om op een andere manier te be-
talen en contact op te nemen 

met uw bank.
 
Ben er ook op bedacht dat nie-
mand te dichtbij staat als u wilt 
pinnen. Blokkeer het zicht op 
de toetsen. Ook kunt u met uw 
hand het zicht van een eventuele 
camera belemmeren. 

Het is verstandiger om, wanneer 
u geld wilt pinnen, dit bij de bank 
binnen te doen in plaats van bui-
ten. In ons land zijn alle pinau-
tomaten voorzien van een veilige 
invoermond of sleuf.
Men krijgt vooraf te zien op het 
scherm hoe de pinautomaat er-
uit hoort te zien. Wanneer dit 
afwijkt, is het niet verstandig om 
met de transacties door te gaan.

De skimmers van dit moment 
hebben een gemakkelijke manier 
ontdekt om aan uw pincode en 
gegevens te komen. Hun tech-
nieken zijn veelal bekend, maar 
het is altijd mogelijk dat ze weer 
een nieuwe manier hebben ont-
wikkeld. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig uw betalingsver-
keer te controleren en wees alert 
bij het pinnen!

Spetterende feestdagen in 
café d’n Toel
Zoals je van Café D’n Toel ge-
wend bent, maken we er altijd 
iets bijzonders van. Ook tijdens 
de komende feestdagen hebben 
we weer heel wat in petto. Wil je 
hiervan meegenieten? Kom dan 
eens binnenlopen. Behalve op 
eerste kerstdag, zijn we dagelijks 
gewoon vanaf 10.00 uur open.

Het feest begint direct op 24 de-
cember. Kerstavond verzorgen wij 
onze Casino Night en ben je wel-
kom in ‘Las Vegas’.   

Op 25 december, eerste kerstdag, 
begint vanaf 19.00 uur onze 80’s 
– 90’s party. Onder het genot van 
muziek uit deze jaren, staat er een 
felle strijd op het programma. Durf 
je het aan? Ga dan ‘in de benen’ 
tijdens onze Bierfiets-wedstrijd. 
Houd je meer van Moesel? Dat 
kan natuurlijk ook. Tweede kerst-
dag, 

26 december staat in het teken 

van karaoke en de finale van de 
Bierfiets-wedstrijd. Wie is uitein-
delijk de beste ‘trapper’? De win-
naar mag naar huis met een volle 
fust bier.

Ook tijdens oud en nieuw moet je 
bij Café D’n Toel zijn. Ons Glow-in-
the-dark Party op zaterdag 31 de-
cember, is bestemd voor iedereen. 
Met de Top-100 aller tijden is er 
muziek voor jong en oud.  Koop een 
Glow bandje voor €30,- en je drank 
(bier, wijn en frisdrank) is de rest van 
de avond gratis (€20,- na midder-
nacht). Zorg dat je op tijd bent, want 
om 00.00 uur knallen we hem erin!

Zondag 1 januari luiden we 2012 
feestelijk in. Vanaf 16.00 uur be-
gint onze nieuwjaarsreceptie en 
gaan we op de (H)Ollandse toer 
met de bekende Ronald van de 
Lee. Kom ook met oud en nieuw in 
Olland bij elkaar in Café D’n Toel. 
Het wordt weer oergezellig.

Familieopera Hans en Grietje 
Op zondag 18 dec. 15.00 - 16.30u 
voert de Gelderse Zangacademie 
de familieopera Hans en Grietje uit 
in de Ontmoeting in Zorgcentrum 
Odendael. Deze opera, gecompo-
neerd door Engelbert Humperdinck, 
(de Duitser, niet de Amerikaan) be-
vat vele melodieën die herkenbaar 
zijn voor jong en oud. 

In Duitsland wordt deze opera voor 
grootouders, kinderen en kleinkin-
deren elk jaar in vele steden uitge-
voerd en een bezoek aan Hans en 

Grietje is daar een eeuwenoude fa-
milietraditie. In onze Nederlandse 
versie vertelt het Zandmannetje u 
het beroemde sprookje en ziet u 
jong enthousiast operatalent dat 
dit grappige, spannende verhaal 
voor u speelt, danst en zingt o.l.v. 
zangeres/ regisseuse Janine Pas. 
Kaartjes voor deze voorstelling 
zijn te koop in het Grand Café van 
Odendael. 

Entreekosten zijn €3,- incl. kopje 
koffie of thee.

Nieuws

Man aangehouden voor diefstal 
aanhangwagen
De politie heeft maandagmiddag 
om 15.30 uur een 30-jarige inwo-
ner uit Nuland aangehouden. Hij 
wordt verdacht van diefstal van 
een aanhangwagen. Zondagavond 
om 21.00 uur kreeg de politie een 

melding dat er een hek openstond 
van een organisatie aan de Schijn-
delseweg in Sint Oedenrode. Dat 
hek was opengebroken en later 
bleek dat daar een aanhangwagen 
met een generator was gestolen.  

advertorial
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Wie herkent mensen op deze foto?

Het is een klassenfoto en hij is gemaakt rond 1925. In ieder geval wel in Sint-Oedenrode.
Stuur u antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl of loop ons kantoor binnen (Heuvel 17) 
De koffie staat klaar!

Oplossing week 46
Zo kwam dhr. G. Boley even langs om over de afbeelding van week 46 
te praten. Eerdere inzendingen gaven al aan dat de tekening slotje Em-
maus moest zijn. En inderdaad, ook G. Boley kon dat beamen. Hij heeft 
een prachtig eigen geschreven boek met informatie en afbeeldingen 
over allerlei slotjes in Sint-Oedenrode. Daartussen stond ook slotje 
Emmaus. De tekening is gemaakt door Huub Schimmer.

Historische beelden
Te koop/Te huur

Mooi cadeau: film over Rooi uit 
1948, voor 10 euro te koop in het 
Infopunt Erfgoed,  bij de VVV of 
via 06-123 95 222
--------------------------------------
Nagelstudio Thea’s Care 4 Nails. 
Decembertip:  cadeaubon. 
Info : www.care4nails.eu
06 – 2688 8984
--------------------------------------

--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Te koop: Citroën C1 kleur blauw 
metallic. Bouwjaar:  2006
Kilometerstand:  73.614
Vraagprijs: €  4.750
Voor meer informatie: 
06-20308105
--------------------------------------
Binnenkort in Rooi: 
de webwinkel 
‘de Rooise Juwelier’. 
We houden u op de hoogte.
--------------------------------------
TE KOOP: appartement (2 verdie-
pingen, met lift) aan de markt in 
Sint-Oedenrode. 
Direkt aanvaardbaar, 
gunstige prijsklasse!

Tel. 06-18308553
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582

Cursus
Vanaf nu weer workshops 
bonbons maken vanaf € 19,50 pp 
bij de ijSMAAKerij  T 470600
--------------------------------------
BASISCURSUS FOTOGRAFIE start 
maandag 9 januari. 
www.deinspiratiestudio.net of bel 
06-24218117
--------------------------------------
GEVORDERDENCURSUS 
FOTOGRAFIE start donderdag 
12 januari.
www.deinspiratiestudio.net 
of bel 06-24218117
--------------------------------------
Kinderyoga en power-4-kids. Zelfs 
in drukke tijden rust kunnen vinden.
Info: www.yogacentrumlibra.nl
--------------------------------------

Gezocht
“Chauffeur gezocht voor het ver-
voeren van kinderen met autisme 
en/of ADHD. Ongeveer 10 uur per 
week, verspreid over 3 dagen, in 
de middag / vroege avond. Meer 
informatie: Zorgokee tel. 0499-
370302.”

Aangeboden
Geen schoonmaakklus is ons te 
groot of te klein!
Wij houden het betaalbaar!
06-86281996

Hulpverlening
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg Minder-
houd. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

Dieren
Hondenschool het Rooike;
Voor puppy-, basis- en combi-
gehoorzaamheidscursussen.
Voor info/aanmelden; 
06-27038463  
www.hondenschoolhetrooike.nl

Diversen

Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 
8 december is er 
weer een nieuw 
Rondje Rooi.  In dit 

Rondje Rooi wordt teruggekeken 
op de verschillende gebeurtenis-
sen die de afgelopen  twee weken 
in Sint-Oedenrode plaats vonden. 

In het komende Rondje Rooi is er 
onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:

Henk Geerts ontvangt Koninklijke 
Onderscheiding, Meidenplaza in  

Mariëndael, Open Rooise trim-
competitie, Meer kunstgrasvel-
den in de Rooise sportparken ?, 
Helmondse Liederentafel “’t Ak-
koordje” treedt op, Oudste inwo-
ner van Rooi Dhr. M. van den Berk 
wordt 105 jaar, Promotie van ge-
barentaal door Rozanne van Esch, 
Lionsclub Rooi aanbieding bijdra-
ge voor een goed doel
Week van de Mediawijsheid – 
Odaschool, Salus Welzijn Voorlich-
ting over voeding

*Items onder voorbehoud

U kunt het nieuwe Rondje Rooi 
vanaf donderdag 8 december da-
gelijks op de volgende tijden zien:

0.00u, 03.00u, 06.00u, 09.00u, 
12.00u, 15.00u, 18.00u, 21.00u
 
TV-Meierij is nu ook op OnsBra-
bantNet te ontvangen. Digitaal 
via kanaal 38 en analoog op 792 
MHz. Via UPC is TV-Meierij te 
ontvangen op 256 MHz en via 
KPN en Trined  op kanaal 559.

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

Lezing: Tradities
Op 13 december zal de heer Jan 
Franken uit Berkel-Enschot een 
voordracht houden over “Tradi-
ties” in zalencentrum “De Beurs. 
Aanvang 20.00 uur. 

Het jaar 2009 was het jaar van de 
tradities, destijds geopend door 
de koningin. Wat doen we alsof 
het vanzelfsprekend is en waarom 
doen we dat zo? Vaste gewoontes 

maken het leven wat makkelijker. 
Tradities staan een trapje hoger: Ze 
maken het leven zinvol.

We hebben zoveel (Brabantse) tra-
dities, dat we meedoen zonder het 
zelf te beseffen. Dat we achterom 
komen als we koffie komen drinken, 
even buurten of op bezoek gaan: 
dat is Brabants. Er zijn zoveel tradi-
ties dicht bij huis dat één avond nog 

niet voldoende is om de belangrijk-
ste te behandelen. Daarom op 13 
december de krenten uit de pap. Ze 
zijn te zien en te horen via een po-
werpointpresentatie met uitleg.

De heer Franke is een echte vertel-
ler en zal in deze donkere dagen 
van het jaar zeker zorgen voor een 
geslaagde voordracht.
De entree is € 2,00

Traditioneel kerstconcert in Olland
Wie alvast in kerstsfeer wil gera-
ken, moet zondag 18 december in 
Olland zijn. Dan kunt u als van-
ouds genieten van het traditionele 
kerstconcert. De organisatie is in 
handen van gitaarclub ‘Ancora’. 

De enthousiaste leden van de 
vereniging spelen en zingen een 
gevarieerd programma van kerst-

liederen onder leiding van Sander 
van den Helm. Dit jaar zal voor 
het eerst ook de jeugdgroep, on-
der leiding van Boudewijn Dolstra, 
optreden.
 
Het concert begint om 14.00 uur in 
ontmoetingscentrum de Holm, Pas-
toor Smitsstraat 40, in Olland. De 
toegang is gratis en iedereen is van 

harte welkom, ook de kinderen. 
Naast het traditionele kerstconcert 
zal de gitaarclub ook op tweede 
kerstdag een kleine bijdrage leve-
ren aan de algehele kerstsfeer op 
het Ollandse dorpsplein. Als de 
kerststal gaat ‘leven’, verzorgt An-
cora de muzikale ondersteuning.

Op prachtige locatie aan rivier De Dommel gelegen 3-kamer-
appartement met een oppervlakte van ca. 97 m², loggia, eigen 
garagebox, gelegen op de 2e verdieping van een kleinschalig 
appartementcomplex in het centrum van Sint-Oedenrode met 
mogelijkheid tot zorg van nabijgelegen zorgcentrum “Odendael”. 

Aanbiedingsprijs:  € 379.000,- k.k.
Bouwja ar:   2006
Woonoppervlak:  ca. 97 m² (excl. loggia)
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TE KOOP
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Familie van der Zanden vanuit Zweden

Van A(uto)   
naar…. B(ed & breakfast)

Vorige week is er begonnen met het boren 
van een nieuwe waterbron. Het kan nog net 
in het licht van de avondzon. Dit keer is het 
aanbesteed aan een enkele 
Zweed. De Nederlandse taal 
komt er niet aan te pas. We 
voelen de druk van een exa-
menklas. Als het boren is be-
gonnen hebben we ons snel 
herwonnen. We hopen op 
niet teveel stenen in dit ge-
bied, want dan wordt er ge-
bruik gemaakt van dynamiet. 
Helaas zijn er geen alterna-
tieven, dus gebruiken ze ex-
plosieven. Na 70 meter loopt 
de spanning op. We zitten er 
bovenop en ja hoor, 25meter later zien we opeens water. Gewoon 
bij ons in de achtertuin! Het is nog een beetje bruin, maar elke 100 
liter wordt het beter en het plaatje completer. De frequentie loopt op, 
blijdschap ten top. Per uur zo’n 15000liter. Niks in vergelijking met 
een bloemengieter.      
De Zweed, een robuuste man met baard en een prachtig lange paar-
denstaart  riep: ‘het zit wel snor’ en we hoorden een tevreden ge-
knor. Hij trok zijn pet van voor naar achter en wij dachten: ‘oei daar 
zit wat achter’. Hij had nieuws over drukvaten en slangen en met 
zijn bolle wangen vertelde hij over filters en stuwen om het water 
omhoog te duwen via  pomp, pijp, slang en buis komt er water in 
ons huis. Vervolgens is de hele procedure opgestart, vol verwachting 
klopt ons hart!

fort sätt (wordt vervolgd) 
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Hertog Hendrikstraat 14
5492 BL SINT-OEDENRODE

ZET JE SCHOENTJE
MAAR VAST KLAAR

Hertog Hendrikstraat 14

MAAR VAST KLAAR

Stedenspellied 
Mieke Jansen
Op de Rooise CD Roemrijk Rooi 
staat het stedenspellied uit de jaren 
’80. De organisatie kon niet ach-
terhalen wie de tekst geschreven 
had. Inmiddels is duidelijk dat die 
geschreven is door Mieke Jansen, 
voor vele Rooienaren nog een be-
kende uit o.a. de carnavalswereld.

De Rooise dubbel CD is nog te 
koop bij Roxs Electro en bevat 
35 liedjes over Rooi, o.a. over de 
Roofmoord op de melkfabriek, 
thuiskomst van een Indië-ganger 
uit Nijnsel, het winnen van het ste-
denspel, lied gezongen door kin-
deren voor Bisschop Bekkers (65), 
clubliederen van Rhode, Nijn-
sel, Boskant en Ollandia, Ollands 
Volkslied, Rooise bijnamen en nog 
veel meer Rooise zaken. De CD 
kost E 25,-

Buurtkerstboom in Rooise Zoom geplaatst

Misschien is de jongste nieuw-
bouwwijk van Sint-Oedenrode, 
De Rooise Zoom, dit jaar wel de 
eerste met het plaatsen van een 
gezamenlijke ‘buurtkerstboom.’ 
Met vereende krachten van buur-

mannen en buurvrouwen van de 
Kruisakker werd zaterdag 3 decem-
ber jl. een drie meter hoge kerst-
boom in het midden van de wadi 
van het groene hofje geplaatst. De 
gezamenlijke actie van de Kruisak-

kerbewoners zegt iets over de 
woonsfeer in deze nieuwbouwwijk 
die twee jaar geleden werd gere-
aliseerd. Het buurtpreventieproject 
in De Rooise Zoom, het eerste in 
Sint-Oedenrode dat nu precies 1 
jaar ‘draait’, heeft ongetwijfeld 
bijgedragen aan de gezamenlijke 
woonbeleving in het wijkje aan de 
A50 waar iets meer dan 80 huizen 
en 3 kantoorvilla’s staan.   

Foto: Wenny van der Heyden

www.metabo.nl Aanbieding is geldig t/m 31-12-2011 

BS 18 LT Impuls + SSD 18 LT  

BS 18 LT Impuls:  Impulsgenerator   Toerentallen 0-400/0-1.400 min-1 
 Tot 13 mm in staal en 30 mm in hout  Max. koppel hard 60 Nm   13 
mm boorhouder  
 
SSD 18 LT:  Drie slag-kracht niveaus met instelbaar koppelmoment  
 Hoog koppel max. 220 Nm  Instelbaar koppelmoment: Hoog/hard 
functie 220 Nm, middel functie 145 Nm, laag/soft functie 105 Nm  Max. 
aantal slagen: Hoog/hard functie 3.300, middel functie 2.700, laag/soft 
functie 1.500  Toerental onbelast: Hoog/hard functie 0-2.650, middel 
functie 0-2.150, laag/soft functie 0-1.600  Met 2 accu-packs 3,0 Ah            
Li-Power Extreme, lader ASC 30, ULA 14.4-18 en tas 

   540,00 
642,60 INCL. BTW 

GRATIS  accu-lamp 
ULA 14.4-18                  

t.w.v. 35,00  

SETAANBIEDING 

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl
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Gerwenseweg 41 Gerwen
tel. 040-2837258
www.decollsehoek.com

Openingstijden: 
do. t/m za. 10.00 - 17.00 u.

Gerwen

OPHEFFINGS
LEEGVERKOOP 

met HOGE KORTINGEN!

18 DECEMBER 

KOOPZONDAG
van 12.00 - 17.00 uur

ook ons 
pand is 

te koop

Toch Alpe d’HuZes voor Rooise fietsfanaten

De laatste jaren is het evenement 
Alpe d’HuZes uitgegroeid tot één 
van de grootste evenementen in 
Europa. Duizenden mensen fietsen 

een aantal keren de berg op om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
tegen de ziekte kanker. Er willen 
zoveel mensen meedoen, dat een 

wachtlijst voortaan noodzakelijk 
is. Henk Gloudemans en Ruud van 
Vijfeijken uit Sint-Oedenrode wa-
ren eerst uitgeloot, maar kregen 
later toch nog positief bericht.

De organisatie had namelijk beslo-
ten om er nog een dag aan vast te 
plakken. Op woensdag 6 juni zal er 
nu ook gefietst gaan worden. Toch 
zal de dag korter worden ingepland 
dan de andere dagen. Op deze dag 
mag er van 10.00 tot 16.00 uur 
gefietst worden. Daardoor mag 
je maximaal vier keer de berg op. 
Ruud en Henk waren natuurlijk erg 
blij met dit cadeautje en nu gaan ze 
zich volop voorbereiden om goed 
te beslagen ten ijs te komen.
Henk: “We doen mee aan dit 
evenement, omdat ook wij voor-
beelden in onze omgeving weten 
waar de ziekte slachtoffers heeft 
gemaakt. Op deze manier kunnen 
we ons steentje bijdragen. Daar-

Vanaf 5 december
Ook grote maten 
voor winkels en 

bedrijven.

Bobbenagelseweg 14
478843/06-27366600
Verkoop tot 19.00 uur

bij is het een mooi moment om de 
vriendschap nog eens aan te ha-
len.” Beide heren spinnen al een 
tijdje en hebben onlangs een race-
fiets aangeschaft. Ze zijn van plan 
om veel te gaan trainen in zowel 
binnen- als buitenland. Vanaf janu-
ari zal het schema geïntensiveerd 
worden. Daarnaast winnen ze veel 
informatie in van ervarings- voe-
dings- en trainingsdeskundigen. 
Iedereen die mee doet moet een 
geldbedrag in het laatje brengen. Ei-
genlijk zou 2500 euro per persoon 
volstaan, maar de sportievelingen 
gaan voor 5000 euro per persoon. Ze 
hebben een groot netwerk, maar ook 
door acties willen ze geld ophalen. Bij 
de Rooise supermarkten komen bus-
sen te staan waar mensen hun embal-
lagebonnen in mogen gooien. Ook 
staan de mannen zondag op de win-
terbraderie. ‘s Middag tussen 12 en 
15 uur zitten ze op hun spinningfiets 
voor café ’t Pumpke. Dan begint het 
fietsen voor het goede doel pas echt! 

De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492EE Sint Oedenrode
Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl

Zaterdag 10 december:
Live optreden Déjà vu!  

Aanvang: 20.00 uur.
Entree gratis!

 Info op: www.dejavuband.nl

Zaterdag 17 december:
Kerstgala danscentrum Cultura!

Kaartjes in voorverkoop: € 15,00
Incl. Kir Royal bij binnenkomst 

en diverse luxe hapjes gedurende de avond!
Aanvang: 19.30 uur.

26 december: 
4 gangen kerst diner,

 3 keuze menu! € 34,95 p/p
Alleen via reservering van 13.00-20.00 uur. 

Informeer naar het keuzemenu!

Zaterdag 26 december: 
vanaf 21.00 uur:

 X-mas party @ de Vriendschap

voorgerecht:
garnalensalade

ossenhaascarpaccio
 zalmcarpaccio

tussengerecht:
tomatensoep

champignonsoep
 runderbouillon

hoofdgerecht:
tournedos in rode wijnsaus

varkenshaasmedaillons
in honing-mosterdsaus

 zalmfilet in kruidenvissaus

4-gangen Kerstmenu
( 2e Kerstdag, 13.00 - 20.00 uur)

Keuze uit:

 € 34,95

kindermenu: 
€ 14,95 
t/m 12 jaar

Pastoor Teurlingsstraat 30
5492EE Sint Oedenrode

Tel: 0413 472572
info@devriendschapboskant.nl

 alleen op reservering

nagerecht:
dame blanche

tiramisu
crème brûllée
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‘Geen moment van opgeven’ loopt met Dolf Jansen

Inderdaad, zo snel als hij praat zo 
snel loopt hij ook! Dolf Jansen; 
cabaretier, schrijver, muzikant, 
presentator en marathonloper. 
Team 295: Geen moment van op-
geven had de eer om op vrijdag 
2 december met Dolf Jansen te 
gaan hardlopen. Voorafgaand aan 
zijn voorstelling in Theater aan de 
Parade in ’s Hertogenbosch wil hij 
zich nog even warm lopen.

Team 295 traint voor de Roparun 
in 2012 en zamelt door middel 
van allerlei activiteiten geld in voor 
mensen met kanker. Deze uitnodi-
ging was dan ook niet alleen een 
enorme eer voor dit team maar 
vooral ook een mooi moment om 
extra aandacht te vragen voor het 
goede doel. We verzamelen met 
alle lopers en een aantal suppor-
ters bij het theater en maken daar 

kort kennis met Dolf Jansen.

Na een groepsfoto gaan de lo-
pers van start. Een warming-up, 
daar doet Dolf niet aan, dus in een 
voor hem rustig tempo vertrekken 
de lopers aangemoedigd door de 
supporters richting het Bosche-
broek. Onderweg praat Dolf soms 
in zichzelf en als een  van de lopers 
vraagt: “wat zeg je?” Geeft hij 
aan dat het hardlopen voor hem 
een moment is om zijn voorstelling 
voor te bereiden en om zijn hoofd 
leeg te maken. 

Een klein uurtje later zien we Dolf 
weer om de hoek verschijnen en 
ja hoor er is een loper van team 
295 bij! En dat is een hele presta-
tie aangezien Dolf een gemiddelde 
loopsnelheid heeft van 14 km per 
uur. Ook de rest van het team ver-
schijnt een aantal minuten later 
en ook zij hebben het uitstekend 
volbracht. Op onze filmcamera 
spreekt Dolf ons nog even bemoe-
digende woorden toe: "Ik wens 
jullie heel veel succes en in mijn 
hart en hoofd ben ik bij jullie". Als 
dat geen mooie boodschap is. 

Voor foto’s en informatie over het 
Roparunteam ga naar www.geen-
momentvanopgeven.com. Zon-
dag 11 december staat team 295: 
Geen moment van opgeven op de 
winterbraderie in Sint-Oedenrode 
en worden er pannenkoeken en 
kerstkaarten verkocht. De op-
brengst gaat naar het goede doel. 

Maak kennis met de Raad van Elf

Tot het moment dat het carnavals-
gedruis losbarst komt DeMooi-
RooiKrant iedere week met het 
Papgatjournaal. Daarin komen al-
lerlei weetjes en gebeurtenissen 
te staan die met carnaval te ma-
ken hebben. 

Zo tellen we langzaam af naar, 
voor veel mensen, het mooiste 
feest van het jaar.  Graag stellen 
we aan u de Raad van Elf voor. 
Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat 
voor avonturen beleven ze ieder 
jaar weer? In de editie van deze 
week: Robert en Theo Strijbos.
 
Robert Strijbos: “Ik ben in 1970 
geboren in Son en Breugel waar ik 
tot mijn 5e heb gewoond. Daarna 
ben ik met mijn ouders, zes broers 
en één zus in Rooi komen wonen 
aan de Boskantseweg. Aan de an-
dere kant naast mij in dit journaal 
is onze Theo. Ik ben getrouwd 
met Elise en samen hebben wij 
twee kinderen, dochter Nouk van 
4 en zoon Boet van 2. In het da-
gelijkse leven ben ik kraanmachi-
nist op een mobiele kraan bij M.J. 
van Kaathoven & Zonen aan de 
Liempdseweg.
 
Komend jaar is het tweede jaar 
dat ik lid ben van de Raad van 11. 
Na enkele jaren lid te zijn geweest 
van V.C. de Dagschotels werd ik 
benaderd door onze Theo met de 
vraag of ik interesse had om deel 
uit te maken van de Raad van 11. 

Heel lang heb ik daar niet over na 
hoeven denken, want inmiddels 
had ik vele enthousiaste en posi-
tieve verhalen gehoord over deze 
club gemotiveerde mensen. Het 
eerste jaar is voor mij een kijkje in 
de keuken van het carnaval vieren 
in Papgat geweest. Ik heb gezien 
en me verbaasd hoeveel zaken er 
achter de schermen geregeld moe-
ten worden en het aantal commis-
sies dat er is om carnaval in Papgat 
te kunnen vieren. Ik maak deel uit 
van diverse commissies, waaron-
der podiumbouw, wagenbouw, 
vlaggen en nieuwe leden. Houd je 
van gezelligheid en wil je je steen-
tje bijdragen aan de carnaval in 
Papgat? Dan kan ik maar één ding 
zeggen en dat is DOEN!!”

Theo Strijbos: “Mijn naam is Theo 
Strijbos, geboren in Best en sinds 
mijn 13de jaar woonachtig in Rooi. 
Ik kom uit een gezin met acht 
kinderen, zeven jongens en een 
meisje. Helaas is mijn broer Tiny 
op jonge leeftijd overleden. Ik ben 
getrouwd met Anita, de dochter 
van de olieboer "Linco". We heb-
ben twee dochters, Bo en Lynn. 
We wonen op de boskantseweg, 
op een uniek mooi plekje. Ik heb 
25 jaar lang een machinefabriek 
"Kerbos" in Son gehad en heb dat 
begin dit jaar verkocht. Nu ben ik 
werkzaam bij de nieuwe eigenaar. 
Onlangs ben ik begonnen met 
camperverhuur, adventurecam-
pers.nl, gewoon omdat ik iets om 

handen wil hebben.

Ik ben nu drie jaar lid van de Raad 
van Elf. Voor ons was het eerste 
jaar een compleet feest toen mijn 
zwagers als Prins John en Adjudant 
Wil uit de goochelkast kwamen. 
Carnaval zit bij mijn schoonfamilie 
in hart en nieren. Het tweede jaar 
draaide ik mee in de PK en nu in 
het derde jaar ben ik de voorzit-
ter van de PK. De PK-commissie 
start al in mei met zoeken naar een 
nieuwe prins. De tijd tot november 
heb je hard nodig om alles klaar te 
hebben voor de neije.
Iedere keer weer leuk om nieuwe 
mensen te begeleiden. Carnaval 
vieren met zijn tweetjes dat von-
den wij geen carnaval, daarom zijn 
we bij de Rv11 gegaan, tevens 
ook om dingen mee te organise-
ren voor Papgat. We hebben een 
super gezellige club en zeggen  dit 
jaar dan ook;
 
GIN GEDONDER, HOE GEKKER 
HOE SKONDER!

Rooise studenten nemen 
carnavalsplaat op

De twee Rooise studenten Joep 
ten Hove en Ruud Kreemers heb-
ben samen met nog twee vrienden 
een carnavalsplaat opgenomen. 
Het lied gaat over Frits Towerbrits. 
Een man die precies weet hoe hij 
de vrouwen moet versieren en 
daar uitleg over geeft aan zijn 
vrienden. De titel van het nummer 
is ‘Een brug to far’. 

“Dit is altijd al een droom van ons 
geweest”, lacht Ruud. “Nee, zon-
der gekheid. We zagen vorig jaar 
de hit van Jos van Os en dachten 
toen: ‘Dat kan nooit moeilijk zijn. 
Dat moet ons ook lukken.’ Toen 
zijn we aan de slag gegaan. Binnen 

een dag hadden we het nummer 
geschreven en binnen twee dagen 
de clip opgenomen in Utrecht. Op 
Youtube is de clip al meer dan 22 
duizend keer bekeken en we zijn 
zelfs al op 3FM gedraaid, zonder 
dat we daar zelf iets aan gedaan 
hebben. Ook zijn we al een paar 
keer geboekt. Er staan optredens  
in heel Brabant op de planning en 
onlangs hebben we opgetreden 
voor 1200 man in Delft. Dat was 
fantastisch natuurlijk.”
De clip is dus te zien op Youtube. 
Boekingen lopen via het volgende 
mailadres: 
fritstowerbrits@gmail.com

nog 80 dagen
tot carnaval 

nog 80 dagen
tot carnaval 
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Titelveiling in café Van Ouds
A.s Zaterdag is voor de 13e keer de 
Titelveiling in Papgat. Voordat de 
Titelveiling begint is er een diner 
bij Brasserie de Beleving met prins 
Frans d’n Derde en  Adjudant Hans 
met de titelhouders van afgelopen 
seizoen. Hier begint rond 20.00 
uur de Titelveiling. Deze Titelvei-
ling belooft er weer een te worden! 
Wie wordt dit jaar Groot Hertog 
van Papgat en wie weet er een van 
de andere titels te bemachtigen. 

We hopen dat de veiling van de ti-
tel “Hertog van het Centrum” net 

als vorig jaar extra spannend gaat 
worden. Deze zal wederom per  
“opbod en mijn” geveild gaan wor-
den. Wie kan lang genoeg wachten 
tijdens het mijnen zodat hij of zij ie-
dereen net voor is en zich komend 
jaar “Hertog van het Centrum” 
mag noemen?  Wil je niets van dit 
alles missen, kom dan aanstaande 
zaterdag om 20.00 uur naar Café 
Van Ouds. Je kunt er meebieden op 
titels, titels winnen in een van de 
loterijen, of gewoon genieten van 
het geweldige spektakel. 

Welten Juweliers officieel geopend

Vorige week woensdagavond 
werd de nieuwe Welten Juwelier 
aan de Heuvel in Sint-Oedenrode 
geopend. Burgemeester Maas 

kwam speciaal langs om de ope-
ning te verrichten. De hele maand 
december heeft de juwelier allerlei 
acties. 

Theo Strijbos Robert Strijbos 

nog 73 dagen
tot carnaval 

nog 73 dagen
tot carnaval 
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HOGE VONDERSTRAAT
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Kofferen 4

5492 BN Sint Oedenrode

Tel. (0413) 76 90 27

www.comfortzones.nl

Warm de winter door!!

Prachtige winterboots 
voor dames, heren én kinderen. 

Keen Snowmass (Dames)                   

Keen Basin:  (Jeugd)

Prijs: € 84,95
Maten: 33 tot en met 39        

Prijs: € 139,95 twee kleuren 
Maten: 37,5 tot en met 42   

Prijs: € 164,95
Maten: 41 tot en met 46

Ecco Montagna 
GTX (heren)

Prijs: € 149,95
Maten: 38 tot en met 41

Ecco Terra VG 
(Dames)

Verwarmd Fleece Vest 
Nu een speciale winter actie:  

van € 149,95 voor € 119,95

Alpenheat producten:

geleverd met twee 
LITHIUM batterijen 

en oplader

Verwarmde 
handschoenen

Comfort zones heeft voor u de oplossing om de natte en koude wintermaanden comfortabel door te komen.

Schoendrogers

Prijs: € 29,95

    Sponsor van Roparun team: 
  “Geen moment van opgeven” 
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BOXSPRING “VESTER”
180x200 vlakke uitvoering
Meerdere hoofdborden mogelijk.
Meerdere matrassen en comforttoppers mogelijk.
Gratis interieuradvies bij aankoop boxspring!

Pullman Colourbox de Luxe: vanaf €3245,00

Pullman Colourbox Plus: vanaf €2845,00

Extrabox Boga: vanaf €2495,00

DECEMBER ACT IE

€1895,00

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48

INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Woonwinkel Schijndel: alleskunner op het gebied 
van interieur
Niet alleen maar gordijnen en 
vloerkleden. Niet uitsluitend 
slaapkamers of woonaccessoi-
res. Nee, Woonwinkel Schijndel 
is van alle markten thuis. Het is 
een alleskunner op gebied van 
interieur. Van A tot Z wordt ie-
der accent door hen geregeld. 
Geen paniek, de Woonwinkel 
maakt het voor u in orde. Wat 
voor wens u ook heeft. 

Natuurlijk heeft iedereen ver-
schillende wensen. Ieder mens 
proeft, ruikt, ervaart en leeft an-
ders. Buiten, maar ook binnens-
huis. Wat is mooi en wat niet? 
Soms een moeilijke vraag, maar 
Woonwinkel Schijndel gaat mee 
op zoek naar uw ‘juiste’ eigen 
smaak. Ze hebben banden met 
regionale en vooraanstaande 

bedrijven op het gebied van meu-
bels, stukadoren, schilderen, vloe-
ren leggen enzovoort. Uw droom-
interieur wordt door de beste 
vaklui aangemeten. Eerst komt 
de Woonwinkel bij u thuis om de 
wensen door te nemen.

Woonwinkel Schijndel is ook een 
slaapkamerspecialist. Ze hebben 
meer dan alleen een uitgebreide 
collectie Boxspring. Bovendien 
weten ze precies hoe ze uw slaap-
kamer in moeten richten, zodat u 
iedere dag weer vrolijk naar bed 
gaat en blij weer wakker wordt. Er 
wordt niet gesmeten met onmo-
gelijke prijzen. De Woonwinkel 
biedt kwaliteit voor een goudeer-
lijke prijs. Alles in overleg met u als 
klant en koning. Op het gebied 
van bedden biedt de Woonwin-

kel verschillende merken. Pullman 
en een eigen topmerk sieren de 
showroom. En wist u al dat een 
matras of topper kosteloos wordt 
omgeruild wanneer het niet be-
valt?

Onlangs werd u bijgepraat over 
het nieuwe concept van de inte-
rieurexpert uit Schijndel, namelijk 
Woonwinkel voor Starters. De 
start is veelbelovend. Veel jon-
geren die hun eerste huisje heb-
ben gehuurd of gekocht, weten 
de weg naar  de Woonwinkel te 
vinden. Prachtige producten voor 
een aantrekkelijke prijs. Precies 
tussen Ikea en de luxe goederen 
in. Ideaal voor een starter! 

www.woonwinkelvoorstarters.nl
Na dertig jaar timmert 

Woonwinkel Schijndel nog steeds aan de weg. Dat is wel duidelijk. 

Woonwinkel Schijndel, 
Boschweg 80, 5481 EH, Schijndel, 
tel: 073-5474908, 
www.woonwinkelschijndel.nl

advertorial

Frietfeest.nl op première New Kids Nitro
Het Rooise bedrijf Frietfeest.nl van 
Stephan de Vries zal aanstaande 
dinsdagavond in Eindhoven aan-
wezig zijn bij de première van de 
allernieuwste New Kids film: New 
Kids Nitro. Aan de rode loper zal 
een speciale frietkar geparkeerd 
worden van waaruit Knoeperts 
en Frietjes Turbosaus uitgedeeld 
gaan worden. Populaire snacks 
die inmiddels, dankzij de mannen 
uit het Maaskantje, overal in Ne-
derland worden verkocht.

Ook vorig jaar stond Frietfeest.nl 
op de première van hun allereerste 
film. De Vries: “Mijn snackleveran-
cier Van Oers heeft contacten met 
Eyeworks. Zij maken namelijk de 
Knoepert en willen dat natuurlijk 

promoten. Speciaal voor deze ge-
legenheid gebruiken we een spe-
ciale wagen, waar helemaal in stijl 
‘snackbar ’t Pleintje’ op staat. Met 
deze kar trekken we straks het hele 
land door. We komen te staan bij 
bioscopen, Sligro’s, Makro’s en su-
permarkten. Vorige week hebben 
we nog vergaderd over de premi-
ère. Daar was Reinout Oerlemans 
ook bij.”

Frietfeest.nl is een merk dat steeds 
bekender wordt in heel Neder-
land. Inmiddels rijden er wagens 
rond in Hilvarenbeek, Spijkenisse, 
Veldhoven, Alphen aan de Rijn en 
Helmond. Deze week worden daar 
Amsterdam en Amersfoort aan 
toegevoegd.

Stephan de Vries in de speciale 
New Kids frietwagen

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Van bankmedewerker tot professioneel boer

Iedere dag toog Bas Verbakel, net-
jes gekleed in pak, op zijn fietsje 
naar de Rabobank. Na zijn oplei-
ding Management Economie en 
Recht kreeg hij daar een leuke baan 
op de afdeling financiële controle. 
Hij had het er naar zijn zin, maar 
hoe gek het ook klinkt: het boe-
renleven begon te kriebelen. De 
Nijnselnaar zegde zijn negen-tot-
vijf baan op en verruilde zijn strop-
das voor een overall. Hij wilde de 
buitenlucht in, werken met dieren, 
maar bovenal zelf ondernemen. Hij 
kocht zich in bij zijn schoonvader 
en samen maakten ze rigoureuze 
plannen voor de toekomst.

Met zijn schoonvader wordt Cor 
van Gastel bedoeld. Een hardwer-
kende en doorgewinterde boer die 
al jarenlang varkens houdt aan de 
Heerlijkheidsweg in Sint-Oedenro-
de. Hoewel zijn zoons vaak mee-
helpen in het bedrijf hebben ze 
geen van allen aspiraties om het 
over te nemen. Zijn schoonzoon 
Bas, die al jaren als hulpje in de stal-
len te vinden was, bleek er wel oren 
naar te hebben. De familie ging om 
de tafel zitten en even later was er 
witte rook. Bas werd definitief boer.

Het is een gewaagde stap voor een 
jonge knaap. Vooral in deze tijd 

van economische crisis. Vanwaar 
deze keuze?
“Toen ik een jaar bij de bank werkte 
ging ik er aan denken. Het werk wat 
ik op dat moment deed, voelde echt 
als werk. In mijn vrije uren hielp ik 
mee in de stallen van Cor en dat 
was juist ontspanning. Daarnaast 
zag ik het niet zitten om de rest van 
mijn leven een negen-tot-vijf baan 
te hebben. Dat we juist in een min-
dere economische tijd gaan bou-
wen is helemaal niet erg. Het bedrijf 
wordt bijna drie keer zo groot. Om 
in deze sector te renderen, moeten 
we top gaan draaien. Dat is natuur-
lijk een geweldige uitdaging.”

Hoe reageerde je omgeving?
“Vooral omdat ik zelf geen agrari-
sche achtergrond heb, reageerden 
heel veel mensen verbaasd. Som-
mige verklaarden me zelfs voor 
gek om in deze tijd in dit avon-
tuur te stappen. Ook in mijn vrien-
dengroep snapte niet iedereen de 
keuze. Er werden en worden nog 
steeds veel grapjes over gemaakt, 
maar dat vind ik helemaal niet erg. 
Meestal doe ik daar zelf vrolijk aan 
mee. Uiteindelijk vinden ze het wel 
knap dat ik het ben gaan doen.”

Je hebt veel geïnvesteerd. Je kan 
dus eigenlijk niet meer terugko-
men op je keuze. En daarbij moet 
je als boer veel opofferen om je 
beroep uit te oefenen. Vind je dat 
niet beangstigend?
“Natuurlijk heb ik er heel goed over 
nagedacht. Een boer is 24 uur per 
dag, zeven dagen per week aan 
zijn bedrijf verbonden. Je moet al-
tijd plannen wanneer je weg wilt. 
Het bedrijf kun je namelijk niet zo-
maar alleen laten. Ook is het een 
flinke investering geweest. Daar 
moet je dan weer niet teveel over 
nadenken, haha. Toch heb ik het 
nooit als beangstigend ervaren. Er 
liggen juist hele mooie uitdagingen. 
Voor het bedrijf, maar ook voor de 
hele sector. Ik wil me in gaan zetten 
voor het imago.”

Ik neem aan dat je bedoelt dat de 
jullie sector vaak negatief in het 
nieuws komt? Hoe wil je dat ver-
anderen?
“Mensen zien op tv vaak tegen-
strijdige beelden. Boeren zouden 
hun beesten niet goed behandelen. 

Er doen allerlei wilde verhalen de 
ronde. Het tegendeel is waar. Als er 
ergens wordt geïnvesteerd in milieu 
en welzijn dan is dat in onze sector. 
Juist boeren houden van dieren. 
Zelf lopen we voor op aanstaande 
Europese wetgeving. Ieder varken 
heeft straks 50% meer ruimte in 
onze stallen dan Europees ver-
plichts is. Hiermee doen we mee 
aan het Beter Leven kenmerk van 
de dierenbescherming. Ook heb-
ben we luchtwassers die 95% van 
de lucht reinigt. Dat is wel zo pret-
tig voor de omgeving.”

Je gaat het bedrijf runnen met je 
schoonvader. Hoe zal de taakver-
deling zijn en welke rol gaat je 
vriendin vervullen?
“Cor heeft een visuele beperking. 
Daardoor kan hij een aantal dingen 
wat minder goed.  Vandaar dat ik 
nu meer het werk in de stallen op 
me neem en Cor de planning en de 
regeling van de bouw. Samen kun-
nen we alles, dat vind ik belangrijk. 
Cor weet natuurlijk alles van het 
bedrijf en zal altijd op de achter-
grond bezig zijn met het regelen 
van de nodige zaken. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat ik het hele-

maal overneem. Mijn vriendin Lian 
staat achter mijn keuze.  Ze heeft 
haar eigen baan en zal zo nu en 
dan administratief de nodige uren 
bijspringen.”

De bouw vordert gestaag. De plan-
ning geeft aan dat alles in april klaar 
moet zijn. Dan gaat het bedrijf op 
volle toeren draaien. Op 7 januari 
wil familie van Gastel het varkens-
bedrijf openstellen voor publiek 
tijdens een open 
dag. Dan mag 
iedereen met ei-
gen ogen komen 
zien, aan wat voor 
regelgeving  boe-
renondernemin-
gen zich moeten 
houden. Ze zijn in 
ieder geval klaar 
voor de toekomst. 
Vooral Bas, die blij 
is dat hij achter 
zijn bureau van-
daan is gekropen.

“ER LIGGEN HEEL VEEL MOOIE uITDAGINGEN. VOOR 
HET BEDRIJF, MAAR OOK VOOR DE HELE SECTOR”

WWW.PANENCOOK.NL

IETS TE VIEREN ?

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Amateurkunstenaars oefenen in Mariendael

Op vrijdag 2 december om 16.00 uur was de 
officiële opening van amateurkunstenaars bij 
Pieter Brueghel in Veghel. Het betrof teken- 
en schilderwerken, gemaakt door cursisten 
van docenten Peter Linnartz en Laura Hoek. 
Ook de Rooise cursisten van Peter Linnartz die 
werken in Mariëndael waren aanwezig. De 

oudste cursist van Peter Linnartz in Mariënda-
el is mevrouw Mieke van Oorschot-Hanegraaf 
en zij is 93 jaar. De jongste is Asia Wziatek, zij 
is 24 jaar. De andere cursisten: Bert van den 
Berg, Toon Cromsigt, Adje Guitjens, Henk van 
der Heijden, Kitty Schoor-van Weely, Els Ver-
maat-Vlemmix en Truus Wouters. 
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MET VOLLE MOND....
Eet meer gans
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Eerst ‘ns even wat cijfers: Rond 
1960 waren er ’s winters in ons 
land zo’n 100.000 ganzen, meest 
kolganzen, maar ook brand-, riet, 
rot-, en grauwe ganzen. Nu, 50 
jaar later, zijn het er naar schatting 
meer dan 2 miljoen. Ook zijn er 
soorten bijgekomen (waarschijn-
lijk ontsnapt uit vogelparken) als 
de canadagans en de nijlgans, die 
hier het hele jaar verblijven. Ook 
van de andere wintergasten blijft 
in toenemende mate een deel in de zomer in ons land. Zoveel ganzen 
betekent schade, schade aan landbouwgewassen maar ook aan di-
verse natuurwaarden. Het huidige beleid is gericht op verjaging (geen 
bejaging dus) en, indien aan dat eerste is voldaan, financiële com-
pensatie door het Faunafonds. Maar die pot is zo goed als op, terwijl 
de schadeclaims (mede door de overzomerende ganzen) exponentieel 
toenemen, dit jaar geschat op 30 miljoen. 
Goed, nu is Leiden in last en is er een zogenaamde G-8, de Ganzen 
8, in het leven geroepen, waarin  organisaties uit de natuurbescher-
ming (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en 
de 12 Provinciale Landschappen), uit de land- en tuinbouw (LTO), 
uit particulier grondbezit en tenslotte ook de jagers zitting hebben. In 
haar oneindige wijsheid heeft deze G-8 besloten dat er jaarlijks (in de 
zomer) 100.000 ganzen moeten worden geliquideerd. Echter, zonder 
de jagers, want die doen aan die plannen niet mee! Waarom niet, 
zult u zich afvragen. Wel, belangrijkste reden is het feit dat ” jagers 
niet de opruimers van een failliet gedoogbeleid willen zijn”. Daar valt 
natuurlijk iets voor te zeggen, want als in je alleen in de korte periode 
van de zomer deze exorbitante aantallen op wat voor manier dan ook 
moet afslachten, wat totaal niets met de opvattingen van jagers over 
weidelijke jacht heeft uit te staan, ben je wel bezig je eigen ruiten voor 
een groot publiek in te gooien. Sinds de komst van de Flora en Fau-
nawet is de zaak, mede door de totale bescherming en jachtverbod, 
danig uit de hand gelopen. Waar de jagers eerst naar de verdomhoek 
werden verwezen, moeten ze nu komen opdraven om het vuile werk 
te doen. Nee, dank u, dames en heren. Of zouden Marianne Thieme 
en Dion Graus met z’n Dierenpolitie de oplossing hebben? Want die 
vinden in ieder geval dat er helemaal niet gejaagd moet/mag worden. 
Die zijn zó tegen de jacht dat ze liever 50 miljoen naar het Faunafonds 
brengen dan dat ze ook maar één knal horen, de prioriteit van Graus’ 
eigen PVV ,om meer verzorgende handen aan de bejaardenbedden te 
krijgen, ten spijt.
Er gaan ook stemmen op om de vogels massaal te vangen en dan te 
vergassen. Los van de stress bij die beesten is het idee toch gewoon 
walgelijk? Laat ze dan nietsvermoedend in een schot hagel vliegen, 
boem, pats en het licht uit.
Een bijkomend en enigszins bizar probleem bij de ganzenjacht is het 
vermarkten van het product gans. Omdat er links en rechts bij nij-
pende schadegevallen behoorlijke aantallen ganzen worden gescho-
ten blijven de jagers vaak met het prima vlees zitten, gewoon omdat 
ze niet alles zelf kunnen opeten. Om ze daarbij te helpen en om de 
kwaliteit van ganzenvlees onder de aandacht van het publiek te bren-
gen heeft de provincie Noord-Holland een campagne gestart onder 
de toepasselijke noemer “Ganzenborden”, waarbij allerlei recepten 
konden worden ingestuurd. En nu schijnt het wat beter te gaan met 
de consumptie van ganzenvlees, die zich voornamelijk beperkt tot de 
borst. Ik ga me bezighouden met de poten. Ben benieuwd hoe het 
allemaal afloopt, overigens.

Rillettes van wilde gans (als hapje bij de borrel)

2 à 4 poten van wilde gans
1 pot ganzenvet (groothandel)
2 sjalotten, 2 tenen knoflook, alles zéér fijn gesnipperd
Laurier, tijm peper, zout en een glas wijn

Hak de poten in tweeën, doe samen met alle ingrediënten in een giet-
ijzeren stoofpot en zoveel ganzenvet dat alles net onderstaat. Niet 
teveel zout erbij. Laat op zeer laag vuur in minimaal 6 uur langzaam 
gaar worden. Verwijder, als het enigszins is afgekoeld, tijm en laurier 
en trek het vlees met behulp van 2 vorken in draadjes. Doe terug in 
de pan. Schep zoveel ganzenvet weg, dat je met het vlees toch een 
smeuïge homogene massa overhoudt, die je afgekoeld kunt smeren 
op toast of vers geroosterd stokbrood. Proef nog af op peper en zout. 
Eet met kleine, zure cornichons (supermarkt). En laat nou die ganzen 
maar komen…..

Basisschool Nijnsel en tennisclub tekenen 
voor samenwerking

Ze werkten al eens eerder samen: 
tennisvereniging Nijnsel en basis-
school Sint-Antonius van Padua. 
Afgelopen vrijdagochtend werd 
de samenwerking extra luister 
bij gezet door de ondertekening 
van een ‘contract’. De verbintenis 
heeft tot gevolg dat de leerlingen 
van de basisschool ieder jaar een 
bezoekje brengen aan de club om 
tennisles te krijgen in plaats van 
hun reguliere gymles. 

De hele afgelopen week vonden 

er lessen plaats op de drie tennis-
banen van de tennisclub. Studente 
van het ROC Eindhoven Sport en 
Bewegen, Kelly Vervoort, had in 
het kader van een schoolopdracht 
de organisatie op zich genomen. 
Samen met tennisleraar Aswin 
de Jong, leerde ze de kinderen 
van groep drie t/m acht de fijne 
kneepjes van het tennis. Kelly: “Ie-
dere leeftijd vergt weer een andere 
aanpak. Bij de jongste verwerken 
we er meer spelvormen in, maar 
je moet vooral anders praten. De 

meeste kinderen kennen me nog 
van mijn stage van vorig jaar op 
deze school. Dat is wel fijn.” 
Alles lessen verliepen goed en bo-
vendien hing er een ontspannen en 
uitgelaten sfeer. Voor basisschooldi-
recteur Gerard Roozen en clubvoor-
zitter Rene van den Elzen een ideaal 
moment om hun innige samenwer-
king vast te leggen. Van den Elzen: 
“We hebben al eens eerder samen-
gewerkt met de basisschool. Toen 
heette het project Kidssport. Het was 
een pilot van de gemeente. Ook dat 
verliep goed. De hoofdreden is niet 
om extra leden te trekken. We willen 
vooral ons mooie park openstellen 
voor dit soort lessen. Het mag na-
melijk gezien worden! Veel mensen 
hebben veel vrije uren vrijgemaakt 
om mee te helpen. Daar gaan we ze 
nog voor bedanken.”
“We kunnen niet alles inpassen 
in ons lesrooster, maar voor dit 
maken we graag ruimte”, vult 
Roozen aan. “Het is dan ook van 
maatschappelijk belang. In Nijnsel 
is alles van iedereen en je probeert 
dan ook alles tien keer te gebrui-
ken. Zelf kunnen we als school na-
tuurlijk geen tennislessen bieden, 
dus dit is ideaal.” 

Rooise ondernemer binnenkort op RTL4
Bij de Rooise ondernemer Toktoi 
werd vorige week maandag ge-
filmd voor een uitzending van het 
televisieprogramma ‘Enjoy Life’ 
op RTL4. Voor iedere aflevering 
gaan de presentatoren Sanne He-
ijnen en Arno Raymakers op zoek 
naar leuke en verrassende dingen 
in het leven; op zoek naar het ul-
tieme genot. Iets wat Toktoi wel te 
bieden heeft.

John Kuijpers, eigenaar van Toktoi, 
had zich hiervoor aangemeld. John: 
“Via via hoorden we ervan. Wij ver-
kopen Mongoolse tenten en meu-
bels, replica’s van het Chinese ter-
racotta leger en daarnaast ook nog 
houten baden. Dat leek ons wel een 
mooie combinatie. We hebben zelf 
een houten bad in de tuin staan, 
een mooi item voor het program-
ma. Dat zijn ze komen filmen.” 

Toktoi heeft zeker iets aparts te 
bieden. Misschien voor u wel het 
ultieme genot?  Meer informatie 

kunt u vinden op www.toktoi.nl of 
kijk binnenkort naar ‘Enjoy life’ op 

RTL 4. De uitzending wordt ver-
wacht op 15 januari.

Sanseveria’s in Café ‘t Pumpke
Op zondag 11 december zal  het 
aangenaam gestoord meezing-
orkest  “de Sanseveria’s “  weer 
te horen zijn.  Voor diegene die 
deze muzikale gasten uit Sint-Oe-
denrode nog niet kennen, de term 
“meezing orkest” moet bij dit ge-
zelschap letterlijk genomen wor-
den want voordat je het weet sta 
je op het podium zelf te zingen. 

Niets is perfect en dat moet ook zo 
blijven zo lijkt het motto want het 
maakt hen niet uit of je nu wel of 
niet kunt zingen. Het publiek ver-
maakt zich overigens kostelijk en 
iedereen komt aan de beurt.  Per-

fect is het nooit, gezellig wel!  Niet 
voor niets luidt het motto van de 
Sanseveria’s “’t maakt niet uit hoe 
’t klinkt, als ’t maar gezellig is”. En 
gezellig zal het worden als deze 
Rooise mannen alle muzikale re-
gisters open zetten.  Het repertoire 
bestaat uit liedjes met een hoog 
meezinggehalte, tranentrekkers, 
rock ‘n roll oldies, ouderwetse ker-
misdeuntjes en Hollandse dijen-
kletsers. Van Koos Presley tot Elvis 
Alberts.  Ingewikkeld doen daar 
hebben deze oudere jongeren nog 
nooit van gehoord; “Wij maken 
puur voor de lol muziek, eenvou-
dige doch leuke nummers !  als het 

publiek ’t ook nog leuk vindt, is dat 
mooi meegenomen.” 
Dus lekker swingen en zingen in 
Café ’t Pumpke Borchmolen Sint-
Oedenrode.
Iedereen die graag eens live wil 
zingen met dit aangenaam ge-
stoord orkest of iedereen die daar 
graag naar kijkt en eens lekker wil 
lachen, moet gewoon zorgen dat 
ie er bij is!  

Zondag 11 December Aanvang 
16.00 uur. 
CAFE BILJART 'T PUMPKE 
Borchmolendijk 11  
5492 AJ Sint-Oedenrode

advertorial

Peggy Gerits
Sint-Oedenrode
Mobiel  06 52 21 36 52

www.de-bodhiboom.nl 
info@de-bodhiboom.nl

Duinweg 20D 5482VR Schijndel
Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl 
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd geze

llig zegge
n ze” 

Aanstaande zaterdag 
10 december 

vanaf 20.00 uur

Orkest SAM

Sam heeft een uitgebreid repertoire voor jong en oud. 
Van disco tot foxtrot tot Engelse wals, apr ski, enz. enz. 

U vraagt, hij zingt!

Borchmolendijk 11, 5492 AJ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-216003 www.cafepumpke.nl

ZONDAG 11 DECEMBER 
VANAF 16.00 UUR

DE SANSEVERIA’S 
IN CAFÉ ’T PUMPKE

Een aangenaam gestoord meezingorkest 
met o.a. tranentrekkers 

van Koos Presley en Elvis Alberts. 

Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open en iedere zondag open 

van 12-17 uur, maandag gesloten
 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

Aanbiedingen  

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Veiling BV Rooi moet geld opleveren voor materialen

In navolging van de plaatselijke 
hockeyclub is ook de basketbal-
verenging volop bezig met het 
organiseren van een veiling. Op 
vrijdagavond 16 december zal café 
van Ouds omgetoverd worden tot 
veilinghuis. Een ideale locatie, 
want de kroeg is namelijk sponsor 
van het eerste damesteam van BV 
Rooi, dat de organisatie op zich 
heeft genomen. Tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur is iedereen welkom 
om te komen bieden op interes-
sante en ludieke veilingstukken. 

In tegenstelling tot MHC is BV 
Rooi niet aan het sparen voor een 
nieuw clubhuis. De vereniging 
huist namelijk in sporthal Kiene-
hoef en zit daar voorlopig goed. 
Waar de club wel voor aan het 
sparen is, zijn nieuwe materialen, 
zoals ballen, shirts en andere wed-
strijd- en trainingsbenodigdheden. 

Voor een club als BV Rooi wordt 
alles eerder duurder dan goedko-
per. Met dat probleem wordt trou-
wens iedere vereniging geconfron-
teerd in deze economisch moeilijke 
tijden. Daarom is het zaak om op 
een inventieve wijze geld op te ha-
len voor belangrijke doeleinden. 
Lilo Marekic is één van de drie da-

mes die het voortouw neemt. Sa-
men met Marieke van de Wetering 
en Liset Kobus is ze op het mo-
ment hard bezig met het verzame-
len van de kavels. Lilo: “Een jaar 
geleden is Dames 1 ontstaan. Het 
bestuur vroeg ons om activiteiten 
te organiseren, zodat de naamsbe-
kendheid van de club zou worden 
vergroot. Dat wilden we graag 
doen. Zoiets kun je sowieso beter 
aan vrouwen over laten, haha. Het 
afgelopen jeugdtoernooi was al 
een groot succes. Laten we hopen 
dat we dat straks ook van de vei-
ling kunnen zeggen.“
Het lijstje met kavels wordt steeds 
uitgebreider en steeds aantrek-
kelijker. Veel bedrijven zijn bereid 
om iets aan te bieden. Enkele voor-
beelden zijn; 2x tweepersoons VIP 
arrangement bij een wedstrijd van 
Eifeltowers Den Bosch plus een 
‘meet and greet’ met de spelers, 
een abonnement van zes maanden 
all-inclusive sporten bij Health City, 
zeven maanden gratis bloemen van 
Brekelmans en een avond Frietfeest 
voor 35 personen. Natuurlijk zijn er 
nog veel meer leuke veilingstuk-
ken om op te bieden, waaronder 
een grote verrassing van BV Rooi 
dames 1. Daar kan veilingmeester 
Bernie de Brouwer op vrijdagavond 
16 december alles over vertellen. 

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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Duivenmelker Jan Lathouwers in 
de prijzen

duivensport

Rooienaar Jan Lathouwers was 
vorige week zaterdag ook aanwe-
zig op het duivengala in Nijnsel. 
Op dezelfde dag pakte hij in de 
ochtend een paar mooie prijzen 
tijdens de duivenmanifestatie in 
de Expo van Houten. De ervaren 
duivenmelker was dan ook ont-
zettend blij met zijn prestatie. “Ik 

ben erg trots op mijn duiven”, 
lachte hij uitgelaten.

Jan streed in twee competitie mee 
om de prijzen. Allebei in de mid-
fond-klasse. Een klasse waarbij er 
afstanden worden gevlogen van 
tussen de 250 en de 400 km. In de 
ene competitie – de zogenaamde 

Nationale Hokkampioenschappen 
– vlogen negen duiven van Jan 
mee, die allemaal streden om de 
beste tijd. De beste duiven zorg-
den voor de punten. Zijn vogels 
deden het zo goed, dat het zelfs 
een podiumplek opleverde. Jan 
werd derde.
In de strijd om de Nationale Duif-
kampioenschappen werd de dui-
venmelker in hart en nieren uit-
eindelijk vierde. In deze competitie 
werd, zoals gebruikelijk in dit gen-
re, één duif ingezet in meerdere ra-
ces. De beste vier races telden mee 
voor het klassement.  In dit geval 
was het de duif met ringnummer: 
01911331.

Jan Lathouwers is al vanaf 1957 
bezig met de duivensport. Hij is 
niet het oudste, maar wel het 
langste lid van PV de Vredesduif 
in Sint-Oedenrode. Van deze club 
was hij zes jaar penningmeester en 
twintig jaar voorzitter. Ook zit Jan 
al jaren in het galacomité.

Saunabezoek voor gasten van de Eik 

Op woensdag 18 januari 2011 
mogen gasten van Inloophuis 
van Eik, een huis voor mensen 
met kanker en naasten, genieten 
van een gratis saunabezoek bij 
Wellness & Healthresort Thermae 
Son. De gasten van het inloophuis 
worden ontvangen met een kopje 
koffie en een rondleiding door het 
Thermen complex. 

Het Inloophuis in Eindhoven is 
een laagdrempelige ontmoetings-
plaats, waar een luisterend oor 
geboden wordt aan mensen met 
kanker, hun naasten en (eventu-
eel) hun nabestaanden. Het in-
loophuis is vijf dagen per week ge-
opend voor mensen die 'gewoon' 
even binnen willen lopen.
Thermae Son wil door middel van 
het aanbieden van een saunabe-
zoek, aan de bezoekers van het 
inloophuis, het huis ondersteunen. 

Een gastvrouw van het inloophuis 
zal deze ochtend aanwezig zijn. 
Van 08.00 tot 10.00 uur kunnen 
de gasten met eigen gezelschap 
gebruik maken van de Thermen 
faciliteiten en daarna is de sauna 

voor iedereen toegankelijk. Deel-
name is op eigen verantwoording 
en de gasten van Inloophuis van 
Eik wordt geadviseerd bij de huis-
arts te informeren of een bezoek 
aan de sauna verantwoord is. 

Thermae Son is gelegen aan de 
Planetenlaan 2b te Son en Breu-
gel. Voor meer informatie over een 
dagje sauna kunt u kijken op 
www.thermaeson.nl. 
Aanmelden kan via Inloophuis van 
Eik voor vragen en aanmeldingen 
telefonisch bereikbaar via  
040-2939142. 
Bezoek ook de site 
www.inloophuis-de-eik.nl 
voor meer informatie. 

advertorial

Koop nu een Innergetic matras en maak kans op 2 VIP tickets
voor de match Club Brugge - Beerschot op 4 februari 2012.

Geniet van 5 uur puur voetbalplezier in de Zuidlounge! 

Actiereglement op www.innergetic.com
ACTIE!! ACTIE!! ACTIE!!

De matras die je batterijen oplaadt

Iedere zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur

EXTRA SERVICE

Er wordt voor u getankt!
-Geen vieze handen

-Uw kleding blijft schoon

Op verzoek:
-Controle bandenspanning

-Voorruit reinigen
-Olie peilen

-Ruitenwisservloeistof bijvullen 

Bongers Auto`s , Schijndelseweg 17, 5491 TA Sint Oedenrode 
tel: 0413 - 42 05 00, info@bongersautos.nl, www.bongersautos.nl

Voor uw gemak

Bouw of verbouwplannen?

Voor advies of vrijblijvende offerte: 
Den Ekker 14 | 5491 ZK Sint-Oedenrode | Tel (0413) 420697 | 06-53 206702

www.bouwservicevandemoosdijk.nl | info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Dé partij voor al uw bouwwerkzaamheden!

Kijk voor sportuitslagen

op www.mooirooi.nl

Dio de Vlinder, Molenstraat 24,  
5482 GB Schijndel, Tel: 073-5475207

Dames en Heren geuren

van € 37,- voor  € 19,95
Grote merken voor kleine prijsjes



Woensdag 7 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 23

2012

2012

14  |  www.primera.nl

1,99
Vanaf

4,95
Vanaf

Voor nog meer agenda's en 
kalenders, kom naar de winkel!

 GRATIS  
3 hotelovernachtingen
bij aankoop van minimaal € 5,-
aan Hallmark kerstkaarten*

* Op voorwaarde dat ontbijt en diner in het hotel genuttigd worden. Kijk voor meer 
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
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Fokkerssucces 
Jan Gordijn

Na goedkeuring van de keur-
hengst Houston in het jaar 1991 
is op 23 nov 2011 voor de 2e maal 
n fokproduct van Jan Gordijn met 
mooie cijfers ( 81,5 )ingeschreven 
voor dekdienst bij het KWPN. 

Het gaat om de 3 jarige hengst Dark 
President D&R afstamming Wynton 
x G.Ramiro Z. Ieder jaar worden er 
zo n 700 3 jarige hengsten aange-
boden voor de hengstenkeuring en 
zat de hengst van Jan Gordijn bij 
de laatste  10 hengsten met het 3e 
beste resultaat in de 50 dagentest 
te Stegeren. Ik had hem als veulen  
verkocht aan stal Witte te Schijndel 
en hadden hem klaar gemaakt voor 
de keuring. De moeder wordt vol-
gend jaar 19 en is met samenwer-
king met de dierenartsenpraktijk te 

Sint Oedenrode weer drachtig en 
verwacht in mei haar veulen.

Ontspanninghandboogschieten

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Jan van Bergen 
met een score van 218. Verdere 
uitslag: Albert Ofwegen 215, Ron 
Spijker 199, Leo van Breugel 194, 
Jan Gordijn 187, Jan Lathouwers 
153, Jan Habraken 152 en Piet 
van Kemenade 133. 

Op vrijdagavond hebben de seni-
oren de Zuilen van Ontspanning 
verschoten. Er zijn 6 Zuilen, ge-
schoten wordt met het 25 meter 
1 pijl systeem. Voor deze wedstrijd 
worden de schutters op volgorde 
van het jaargemiddelde ingedeeld 
in zestallen. De Zuilen 1 t/m 6 zijn 
respectievelijk gewonnen door 
Jan van Bergen met een score van 
231, Wil Kivits 218, Saskia Boon-
stoppel 186, Albert Ofwegen 199, 
Ron Spijker 161 en Jos van den 
Berg 129.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op woensdagavond geschoten om 
de Sinterklaasbeker. Hierbij wordt 

geschoten op pakjes. Hoe kleiner 
het pakje hoe meer punten. De 
winnaar was Piet van den Berg 
met 150 punten. De overige sco-
res waren: Floris Mesu 142, Luke 
Klootwijk 110, Martijn de Kok 89, 
Dione Mesu 79, Teun Martens 46, 
Lotte 46, Daan Martens 42, Roos 
39, Remco Boleij 38 en Ray Ma-
tuszewski 17.

Op zondag hebben Luke Kloot-
wijk en Piet en Sjef van den Berg 
in Schijndel een indoorfita gescho-
ten. Een wedstrijd over 2 keer 30 
pijlen op 18 meter. Luke en Piet 
schieten bij de aspiranten. De sco-
res waren voor Luke 218 en 220, 
totaal 438 punten, goed voor een 
vierde plaats. Piet schoot 253 en 
266, totaal 519 punten. Hiermee 
werd hij eerste bij de aspiranten. 
Sjef schiet bij de cadetten. Zijn sco-
res waren 295 en 294, totaal 589 
punten. Hiermee werd hij eerste bij 
de cadetten. 
Het team van Ontspanning is uit-
geschakeld voor de kwartfinale 
van de NHB-beker.

Op woensdagavond traint de 
jeugdafdeling en wordt op vrij-
dagavond 9 december de 4e  en 
laatste wedstrijd uit de Najaars-
competitie verschoten, de indoor 
FITA wedstrijd. 

2 overwinningen 
voor Roy van 
Heeswijk

wielersport

Roy van Heeswijk heeft op zater-
dag 26 november de nationale 
veldrit van Hilversum op zijn naam 
geschreven. 

Het was voor de renner van WV 
Schijndel die uitkomt voor het 
Orange Babies Cycling Team de 
eerste overwinning van het sei-
zoen.
 Een week later  op zaterdag 3 de-
cember wint Roy opnieuw in de 
veldrit in het Friese Ureterp. Op 
zondag 4 december in Moergestel 
belande Roy juist naast het erepo-
dium op een 4e plaats.

paardensport

foto: sjoerd.com

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Meer informatie? Bel 0413 787 000 of ga 
naar onsbrabantnet.nl/sintoedenrode

3 maanden gratis glasvezel
+

1 jaar gratis interactieve tv

Verkrijgbaar bij:   Digitotaal, Heuvel 20, Sint-Oedenrode

Theo van Lieshout blijft bij Boskant

Hoofdtrainer van VV Boskant, 
Theo van Lieshout, heeft zijn con-
tract met nog een seizoen verlengt. 
Vorig jaar kwam de coach over van 
BMC uit Berlicum, waarmee hij 
naar de tweede klasse wist te pro-

moveren. Op dit moment presteert 
hij wisselend met Boskant, maar de 
club, de spelers en de trainer willen 
graag met elkaar door. Van Lies-
hout: “In deze groep zit nog zo-
veel potentie. Doordeweeks zie ik 

ze wel stappen maken. Op zondag 
nog te weinig. We gaan proberen 
het naar de wedstrijd te vertalen, 
want dan draait het tenslotte om 
de punten.”

voetbal

Boskant verliest derby op strijd, Rhode knokt zich 
naar gelijkspel

DVG uit Liempde speelde de afge-
lopen drie weken in Sint-Oedenro-
de. Twee weken geleden werd van 
Nijnsel verloren voor de competitie 
en vorige week was Rhode te sterk 
in de beker. Misschien dat ze daar-
om de mouwen extra opstroopte 
tegen Boskant, dat niet was op-
gewassen tegen de felheid van 
de buren. Het werd 0-2. Rhode 
maakte in de laatste minuut gelijk 
tegen Boekel, Ollandia won ruim 
en Nijnsel kreeg met de roe.

Boskant – DVG 0-2
De eerste helft verliep dramatisch 
voor Boskant. Behoudens de eer-
ste tien minuten werden ze overal 
op het veld afgetroefd, ze kregen 
een doelpunt tegen en tot over-
maat van ramp zag Maarten van 
der Linden twee keer geel. Hoofd-
coach Van Lieshout: “In de eerste 
helft hadden we alles al verknald. 
Volgens mij hebben sommige spe-
lers de betekenis van derby niet 
door. Dat zou normaal gesproken 
samen moeten gaan met strijd en 

inzet, maar we pakten de tweede 
ballen niet en dus liepen we achter 
de feiten aan. Op één of andere 
manier was het er niet.” Na de 
thee kreeg Boskant nog wel wat 
kansjes, maar Liempde breidde de 
score uit en de thuisploeg was niet 
bij machte om er iets aan te doen.

Rhode – Boekel Sport 1-1 (0-1)
Rhode leek hetzelfde virus als Bos-
kant te pakken te hebben. De eer-
ste helft leek het de spelers niet te 
lukken om duels te winnen. Boekel 
leek fitter en meer getergd om te 
winnen. Dat kreeg ook zijn weer-
slag op het scorebord. Halverwege 
de eerste helft kwamen ze na-
melijk verdiend op een 0-1 voor-
sprong. De thuisploeg wist wat het 
daarna te doen stond. Ze pakten 
de handschoen op en in de tweede 
helft werden steeds meer kansen 
gecreëerd. Roel Smeets en Teun 
Latijnhouwers waren dichtbij de 
gelijk maker. Uiteindelijk lukte het 
aanvoerder Coen van Hout wel. 
Diep in blessuretijd schoot hij van 

een flinke afstand Rhode langszij.

Nijnsel – FC Schadewijk 2-5 (0-3)
“De wedstrijd was niet bepaald 
hartverwarmend van onze zijde”, 
jammerde trainer Jan Noten. “Te-
leurstellend kun je het beter noe-
men. Vooral omdat we de laatste 
drie weken een leuke serie hadden 
neergezet. Toch zijn we niet slech-
ter gaan spelen. Het is alleen de te-
genstander die kwalitatief een stuk 
beter was dan ons. We kwamen 
duidelijk te kort.” Op een gegeven 
moment stond het 0-4 en lieten de 
gasten de touwtjes wat vieren. Dat 
gaf Nijnsel de mogelijkheid om te-
rug in de wedstrijd te komen door 
doelpunten van Lars van Zutphen 
en Nick Dortmans. Toch bleef het 
daarbij. Schadewijk maakte 2-5 
en het kaarsje ging uit. Volgende 
week wacht koploper EVVC. Weer 
een zware kluif. 

WHV – Ollandia 0-5 (0-2)
Ollandia blijft maar winnen en het 
spel lijkt iedere week beter te wor-
den. Ook afgelopen zondag wer-
den er weer drie punten gepakt. 
WHV uit Loosbroek had geen 
schijn van kans. De grote kracht 
van de mannen van Van Zutphen 
is dat ze vanaf de eerste minuut 
gas geven. Dat leverde een snelle 
goal op van Carlo Siemons, die 
raak kopte uit een corner. Na de 
0-2 van Stefan Erven ging Ollandia 
na de rest vrolijk verder, op zoek 
naar de goal. Na een uur stond het 
ineens 0-4 door doelpunten van de 
gebroeders Erven. Sietse de Jong 
mocht het slotakkoord tekenen. 
Na een pass van Wiljam Bekkers 
rondde hij beheerst af. Wederom 
kon Ollandia met een tevreden ge-
voel terug naar huis.

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Ollandse Biljart-
kampioenschappen

Afgelopen maandag zijn de partijen 
uit de B en C klasse derde ronde 
gespeeld. Ook van deze zes over-
gebleven spelers per klasse, gaan er 
vier over naar de halve finale. Iedere 
speler was er op gebrand om een 
plaats in de halve finale te verove-
ren. Dit leidde tot spannende par-
tijen met zowel hoogte als diepte 
punten. Jan Sanders begon zijn eer-
ste partij voortreffelijk en speelde 
zijn eerste wedstrijd uit in 12 beur-
ten met een gemiddelde van 1.92 
en zijn hoogste serie van 7. In zijn 
tweede wedstrijd moest hij het on-
derspit delven tegen Bas v.d. Tillaart. 
Beiden haalden voldoende punten 
om de halve finale te bereiken. Ook 

Joost Hungerink speelde twee goe-
de partijen en haalde zijn maximale 
score van 20 punten binnen. Hoge 
series werden gemaakt door Bart 
v.d. Bergh, Ruud van Driel, Bas v.d. 
Tillaart (6) en ook door Toon v.d. 
Akker en Tonny Hagelaars (5). De 
halve finalisten zullen aantreden op 
maandag 12 december vanaf 19.15 
uur in Café-Biljart D’n Toel. Kom als 
supporter of belangstellende ook 
eens kijken op deze biljartavond. 
Ook bent u welkom op de finale-
avond van vrijdag 16 december 
vanaf 19.30 uur in Café-Cafetaria-
Zaal De Dorpsherberg. 
Kijk voor de complete uitslag op 
www.mooirooi.nl

biljarten
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Karter Mats van den Brand nam 
vorige week deel aan de World 
Finals in Dubai. Tijdens deze wed-
strijd werd er gebruikt gemaakt 
van een zogenaamde Sodi kart. 
Iedereen reed in dezelfde. Voor 
Mats was het een onbekende kart. 
Voor zijn gevoel had een top 5 
klassering erin gezeten, maar he-
laas pakte het anders uit.

Op zondag bouwde Mats samen 
met zijn monteur William Allen (GB) 
de kart op, zodat ze op maandag 
de baan konden verkennen.  Deze 
sessie verliep vrij goed en de cou-
reur zat er goed bij. De kart was 
redelijk en hij had een motor met 
veel middengebied.  Na twee ses-
sies op dinsdag werd er gereden 
met transponder, dus zo konden 

ze ook meteen andere rijders in de 
gaten houden. Mats reed een 4e 
tijd in de eerste sessie en een 12e 
in de tweede.

Woensdag was een belangrijke 
dag. Met nog een training te gaan 
was het daarna alweer tijd voor de 
kwalificatie. Mats noteerde een 
10e tijd in de training. Er vonden 
na overleg met VPD racing nog 
wat aanpassingen plaats en dus 
zag de Nijnselnaar het wel zitten 
voor de kwalificatie. Mats open-
de goed en stond meteen op p2, 
daarna verbeterde hij zijn tijd in de 
eerste twee secties. Helaas kwam 
er veel verkeerd. De karter noteer-
de uiteindelijk een 21ste tijd over-
al, dat was voor hem en William 
een grote teleurstelling.

Op donderdag en vrijdag werd er 
geracet. Serie 1: vanwege zijn 21ste 
tijd overall, moest Mats drie keer als 
elfde starten. De eerste heat werd 
Mats zesde, de tweede heat derde 
en de derde heat zesde. Daardoor 
mocht Mats in de pre-finale als 
achtste starten.  Hij startte uitste-
kend. Er werd deze week erg hard 
gestreden tussen de rijders, maar 
wel fair. Helaas was dat in deze pre-
finale een stuk minder.  Mats werd 
op een recht stuk van de baan ge-
zet. Mede daardoor werd hij 15e. 

Tijdens de finale startte Mats als 
15e. Deze keer hadden ze niks aan 
de kart verandert. Na een clean start 
van iedereen, kwam de scheurneus 
ronde 1 als 15e door. Met een paar 
brutale, maar zuivere acties vocht 
Mats zich naar p9. Er ontstond een 
kopgroep. Door een ram lag Mats 
ineens 13e. Hij knokte zich weer te-
rug naar p11, met nog tien ronden 
te gaan. Mats deed een actie op 
een rijder, die gewoon op hem in-
stuurde. Hierdoor crashte de Rooi-
enaar en was het einde race. Mats 
was zeer teleurgesteld. Er had deze 
week veel meer ingezeten.  Natuur-
lijk had Mats wel genoten van het 
evenement, wat zeer goed georga-
niseerd was. Hij wil graag zijn mon-
teur William Allen heel erg bedan-
ken voor zijn toewijding en inzet. 
Ook bedankt Mats VPD Racing en 
al zijn trouwe sponsoren voor het 
mogelijk maken van deze sport.

karten Mats van den Brand rijdt WK Dubai

paardensport

Overwinning Waterpolo Argo in 
matig duel

In een rechtstreeks duel om de 3e 
plek op de ranglijst tegen Lutra uit 
Helmond, pakte de dames van Argo 
het afgelopen weekend  de volle 
winst. Op papier zou het een mooie 
wedstrijd kunnen worden en ook de 
eindstand van 6-4 in het voordeel 
van Argo doet een spannende strijd 
vermoeden. Echter, de dames van 
Argo waren vanaf het begin van de 
wedstrijd de betere ploeg. 

Door degelijk spel en het uitvoeren 
van een goede pressing wist Argo 
de score uit te bouwen. De dames 
van Lutra kwamen niet in het spel 
en waren niet in staat om aanslui-
ting te vinden. In het tweede deel 
van de wedstrijd begon Argo slor-
dig te spelen, het leek de ploeg uit 
Sint-Oedenrode iets te gemakkelijk 
af te gaan waardoor de concentratie 
weg leek te zijn. Veelvuldig kwam 
Argo met een extra man vrij door, 

maar door slechte passes of een te 
laag tempo kon Lutra de uitbraken 
probleemloos pareren. Recht op een 
hogere einduitslag had Argo daar-
door ook niet. Coach Anja van Wan-
rooij had na afloop van de wedstrijd 
dan ook terecht wat kritische noten 
richting haar team, maar was uitein-
delijk wel blij met de 3 punten en de 
manier waarop dit als team behaald 
werd. Het was een matte wedstrijd 
waarbij Argo wel als terechte over-
winnaar uit de bus is gekomen. 
Hierdoor nestelt de ploeg zich nog 
steviger in de Top 3 van der ranglijst. 
Doelpunten van Argo zijn gemaakt 
door Monique van Nielen (2x), Jo-
sine Raaijmakers, Renske vd Burgt, 
Lotte van Schijndel en Paula Smith.

Uitslagen:
B1 - ZVDO`74  14-1
BCombi - De Treffers 6-2
C1 - Zeester-Meerval 1-31

D1 – Lutra  1-14
D2 – Arethusa  4-9 
Dames 1 – Lutra  6-4
E1 - De Punderman 3-8
Heren 1 - De Stormvogel 7-4
Heren 2 - Hellas-Glana 10-5

Programma zaterdag:
SBC-2000 - Dames 1 15.15u
T.R.B.-R.E.S - D2 16.00u
Hellas-Glana – C1 16.30u
Njord – Bcombi  17.45u
De Dokkelaers - Heren 1 18.00u
Zondag:
T.R.B.-R.E.S - B1  18.00u
PSV - E1  19.00u

Zwemmen
Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Neul’ deel aan 
de tweede Speedo wedstrijd, aan-
vang 15.00 uur.

zwemmen

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Afgelopen weekend is de derde 
kringselectiewedstrijd verreden 
in Geldrop voor de grote spring-
ruiters. In de klasse B was de 2e 
plaats voor Moniek van Gastel 
met Vanitha Z.

De 3e plaats voor Judith van den 
Nieuwenhuijzen met Cascin en de 
4e plaats voor Bart Kluijtmans met 
Califoria. Suzan van Gastel wist 
in de klasse L beslag te leggen op 
de 3e plaats met Biesielottie en 
de combinatie Eline Peters met 

Balinda eiste de 4e plaats op. In de 
klasse Z wist Suzan beslag te leg-
gen op de 6e plaats met Zuberlina. 
Suzan was vrijdag aan de start ver-
schenen in Nistelrode met Vanitha 
Z in de klasse L en dat leverde deze 
combinatie de overwinning op.

Ik ben Koen van de Velden. Ik 
ben afgelopen zondag pupil van 
de week geweest bij de wedstrijd 
Nijnsel tegen FC Schadewijk. 

Mijn hobby`s zijn lego, buitenspe-
len en voetballen. Ik voetbal in 
de F1 van VV Nijnsel en ben een 
middenvelder. Mijn grootste voor-
beeld is Ola Toivonen en ben fan 
van PSV. 

Ik zit op de Sint Antonius van Pa-
dua school in Nijnsel in groep 5. 
Ik ben 8 jaar oud en heb een zus 
Noor van 14. Later hoop ik prof-
voetballer of DJ te worden. 

Koen van de Velden
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
en theorie

voor jongeren,
vanaf november 2011 

ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

HSV Het Hoefijzer

De jaarvergadering van HSV Het 
Hoefijzer is dit jaar op Donderdag 
29 December. Het vindt plaats in 

de zaal van De Dorpsherberg in  
Olland. Aanvang  van de vergade-
ring is 20.00u.

Na afloop kunnen de vispassen 
opgehaald worden. Alle leden zijn 
van harte welkom.

vissen

hardlopen Atletiek: Maasloop Kerkdriel

In Maasdriel werd zondag de 
Maasloop gehouden. Aan deze 
wedstrijd namen vier atleten van 
Fortuna '67 deel. Hun uitslagen 
treft u onderstaand aan.

Mannen Trim
1.Marco Verbeek, 05.000 m, 
21.59 min
Mannen Trim
2. Jeffrey van Hout, 15.000 m, 
59.13 min

19. Ad C M van der Heijden, 
15.000 m, 1.10.06 min.
20. Jos van Uden, 15.000 m, 
1.10.09 min.

Driebandenbiljarttoernooi
Van 8 december tot 21 december 
vindt er in café Oud Rooij een 
gloednieuw driebanden biljart-
toernooi plaats met een hoofd-
prijs voor de winnaar van € 200,-.
 
Het Rooise Kerst Driebandentoer-
nooi wordt door enthousiaste vrij-
willigers georganiseerd. Maarten 
Kaskens, Tonny van Bakel en Mar-

tijn de Jong. Zoals ook het kermis 
driebanden toernooi bekend staat 
als een goed georganiseerd en ge-
zellig toernooi met volop publieke 
belangstelling, zal dat nu niet 
anders zijn. Het inschrijfgeld be-
draagt € 10,. De inschrijving gaat 
in volgorde van aanmelding via 
een inschrijfformulier te vinden op 
www.oudrooy.nl of achter de bar.

biljarten

Boskantseweg 59 // 5492BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

A.s. zondag open 
van 12.00- 17.00 uur

 
Laat u inspireren 

door onze 
kerststukken!!

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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MooiRooikrantDe26 Uitslagen/programma

Voetbal

Rhode

Uitslagen senioren zo 4/12:
Rhode-Boekel Sport 1-1 
Volharding 2-Rhode 2 1-1
Rhode 3-MULO 2 2-1
DVG 3-Rhode 4 4-3
Schijndel 6-Rhode 6 7-2
Rhode 8-Irene 3 3-5
Rhode 9-Boekel Sport 7 2-3
Rhode 10-Avestein 7 1-9

Uitslagen jeugd za 3/12:
Alle thuis wedstrijden bij Rhode waren 
afgelast i.v.m. het slechte staat van de 
velden.
Avanti’31 D1-Rhode D1(beker)  5-1
Rhode E2-Wec E3  1-6
(beker- gespeeld bij WEC)  
Schijndel F3-Rhode F2 (beker)  0-7
Schijndel F5-Rhode F3 (beker)  0-6

Programma senioren zo 11/12:
Stiphout Vooruit-Rhode 14:30u
Rhode 2-UDI 2 11.00u
Sparta 3-Rhode 3 12.00u
Rhode 4-Baluw Geel 10 10.00u
Rhode 6-FC Uden 4 12.00u
Rhode 7-Someren 15  10.00u
Boekel Sport 8-Rhode 8 10:30u
Heeswijk 6- Rhode 10 12.00u
Dames-Ollandia 10.00u.

Programma jeugd za 10/12:
Rhode A1-Nulandia A1  a14:30u
Avanti A2-Rhode A2  v13:30u
NWC B1-Rhode B1  v13:30u
Rhode B2-VOW B1  a14:30u
Rhode B3  vrij
Rhode C1-Olympia C1  a12:45u
Rhode C2-Avesteyn C1  a12:45u
VOW C1-Rhode C3   v12:00u
MULO C3-Rhode C4  v12:00u
Rhode C5-TOP C4  a12:45u
Gemert D1-Rhode D1  v9:00u
ODC D2-Rhode D2  v11:30u
Berghem Sp D2-Rhode D3  v10:00u
Rhode D4  vrij
Rhode D5-Rhode D6  a11:15u
Prinses Irene E2-Rhode E1G  v9:15u
St. M.gestel E1-Rhode E2  v8:30u
Rhode E3-Pr. Irene E3  a9:15u
Rhode E4-ODC E4  a9:15u
Boxtel E3-Rhode E5  v8:00u
Rhode E6-Boxtel E6  a9:15u

Rhode E7-St M.gestel E3  a9:15u
Rhode E8-ODC E10  a9:15u
Berghem Sp F1-Rhode F1  v9:00u
Rhode F2  vrij
Rhode F3-DVG F1  a10:15u
Rhode F4-Rhode F5  a11:15u
Rhode F6-Avanti F3G  a10:15u
Rhode F7-DVG F4  a10:15u
Rhode F8-Rhode F9  a11:15u 
DVG F5-Rhode F10  v9:30u
Rhode F11-ASV’33 F4  a10:15u
Mini-pupillen: onderling een wedstrijd 
aanvang 10:15.     

Ollandia

Uitslagen senioren zo 4/12:
WHV 1-Ollandia 1   0-5
Ollandia 2-WEC 2  afgelast
Blauw Geel’38/OW 10-Ollandia 3   2-4
Ollandia 4-Boskant 6  afgelast
Ollandia Da1-Avanti’31 Da1   1-7 
Heeswijk Da1-Ollandia Da1   4-3

Uitslagen jeugd za 3/12:
Alle wedstrijden afgelast.

Programma senioren zo 11/12:
SDDL 1-Ollandia1   14.30u
UDI´19/BB 6-Ollandia 2   13.00u
Ollandia 3-ASV’33 4   11.00u
Irene 5-Ollandia 4   10.00u
 
Programma jeugd za 10/12:
Ollandia D1-Boskant D1   12.00u
ODC MF 6-Ollandia MF1  v:9.30u
Overige teams zie publicatieborden en 
de Ollandia site.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 4 dec: 
Nijnsel 1 - FC Schadewijk 1  2-5
Nijnsel 2 - Milheezer Boys 2  3-1
Nijnsel 3 -Volkel 3  4-0
Sparta’25 8 – Nijnsel 4  3-0
Nijnsel 5 - DVG 5 6-0 
Volkel DA1 – Nijnsel DA1  1-5

Uitslagen jeugd za 3/12:
Nijnsel D2 - MULO D6  afg
Ollandia E1 – Nijnsel E1  afg

Programma senioren zo 11/12:
EVVC 1 - Nijnsel 1  14:30u
Bruheze 2 - Nijnsel 2  12:00u
Mariahout 3 - Nijnsel 3  11:30u
Nijnsel 4 - Boerdonk 3  12:00u
Erp 7 - Nijnsel 5  12:30u
Nijnsel 6 - UDI’19/Beter Bed 13  10:00u

Programma jeugd za 10/12:
Oefenwedstrijden:
MVC A1 - Nijnsel A1  15.00u
Nulandia A4 - Nijnsel A2  14.30u 
Brabantia C3 - Nijnsel C1  13.00u
Wilhelm.Boys D2 - Nijnsel D1  11.45u 
Nijnsel D2 - Den Dungen D3  11.30u
Nijnsel E1 - Zwaluw VFC E2  10.00u
ODC E9 -  Nijnsel E2  9.00u
ODC F3 - Nijnsel F1  10.30u 
Den Dungen F3 -  Nijnsel F2  10.00u

Algemene ledenvergadering:
Donderdag  8 december 2011 vindt 
de algemene ledenvergadering plaats. 
De vergadering begint om 21.00 in de 
verenigingskantine. Alle leden van VV 
Nijnsel zijn hierbij van harte welkom.

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 4/12: 
Boskant 1-DVG 1 0-2
Boskant 2-Gemert 4  2-1
Boerdonk 3-Boskant 3  1-5
Boskant 4-WEC 4  2-6
Irene 4-Boskant 5  4-5
Ollandia 4-Boskant 6  afgelast
Boskant Da1-Odiliapeel Da2  2-0

Uitslagen jeugd za 3/12:
Dijkse Boys A1-Boskant A1  5-3
Sparta’25 B2-Boskant B1  4 – 2

Programma senioren zo 11/12:
FC Schadewijk 1-Boskant 1 14.30u
DVG 2-Boskant 2  12.00u
Boskant 3-DVG 3  12.00u
Keldonk 3-Boskant 4  11.30u
Boskant 5-WEC 5  11.00u
Boskant 6-SBC 14  10.00u

Programma jeugd za 10/12:
Ollandia D1–Boskant D1 v11.00
ODC E4-Boskant E2  v08.00 
Boekel Sport F4–Boskant F1  v08.15

Overige sporten

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 Concordia/Boskant
Uitslagen 3-4/12:
Boskant F1 – Avanti F1  onbekend
Boskant E1 – De Korfrakkers E2  1-1
Boskant D1 – Concordia D1 onbekend
Boskant B2 – Odisco B1  4-4
Boskant B1 – Flamingo’s B1  6-8
JES F1 – Concordia F1  onbekend
BMC E1- Concordia E1  4-3
JES D2 – Concordia D2  onbekend
Boskant D1 – Concordia D1 onbekend
JES B2 – Concordia B2  onbekend
De Korfrakkers B1 – Concordia B1  9-6
Zo 4/12:
Concordia Boskant 1 – Bladella 1 10-10
Concordia/Boskant 2 – Korloo 2   13-8
Concordia/Boskant 3 – Altior 3  onbekend
Concordia/Boskant 4 – Altior 4  onbekend

Programma 10-11/12:
OVC ’63 D1 – Concordia D1 09.00u
Be Quick E2 – Concordia E1  09.30u
Prinses Irene F2 – Boskant F1 10.00u
SCMH B1 – Concordia B2 11.00u
SCMH D1 – Boskant D1  12.30u
Emos F2 – Concordia F1 13.15u
De Korfrakkers B2 – Boskant B2 15.45u
Boskant E1 – BMC E1 16.00u
Corridor D1 – Concordia D2 17.00u
Boskant B1 – Celeritas B1 17.30u
Concordia B1 – ONA B1  18.30u
Programma zo 11/12:
De Peelkorf 3 – Conc./Boskant 2 12.30u
Spes 3 – Concordia/Boskant 3  14.30u
De Peelkorf 1 – Conc./Boskant 1 15.00u
Spes 4 – Concordia/Boskant 4  15.45u

KV Concordia
Uitslagen
De Korfrakkers B1-Concordia B1 9-6 
JES B2-Concordia B2  10-2 
Boskant D1-Concordia D1  8-3 
JES D2-Concordia D2  4-3
BMC E1-Concordia E1  4-3 
JES F1-Concordia F1  0-5 
Concordia W1-Altior W1  2-0

Programma za 10/12:
Concordia B1-ONA B1  a.18.30u. 
SCMH B1-Concordia B1  v.10.15u. 
OVC’63-Concordia D1  v.08.00u.
Corridor D1-Concordia D2  v.16.15u. 
Be Quick E2-Concordia E1  v.09.30u. 
Emos F2-Concordia F1  v.12.15u. 
De Korfrakkers W3-Conc. W1  v.08.30u.

KV Odisco
Uitslagen Di 29/11:
Odisco D1 - De Korfrakkers D2  2 – 4
Woe 30/11: 
Avanti (S) 5 - Odisco 2                 8 - 3
Za 3/12:
Boskant B2 - Odisco B1                4 – 4
Odisco E1 - Prinses Irene E2       2 - 2
Zo 4/12:
Tovido 1 - Odisco 1 12 – 6

Programma Za 10/12:

Odisco E1 - Blauw Wit (Ha) E1  14.00u
Odisco D1 - Celeritas (S) D1        15.00u
Zo 11/12:
Odisco 1 - De Weebosch 1       18.50u
Ma 12/12:
Odisco 2 - Celeritas (S) 3          20.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag woe 30/11:
1Dms. T.Klomp- N.Vervoort 60,42 % 
2 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 59,72 % 
3 Mevr. M.v.Schijndel -Hr. A.v.Hommel 
en Mevr. A.v.d.Velden - Hr. L.v.Uffelen 
56,25 % 4 Echtpr. Seegers 54,51 %.

B.C. D’n Einder ‘05
Uitslag woe 30/11:
A lijn 1. Joop en Marianne Muller 
58.49 % 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
56.88 % 3. Truus v Heesch- Addie 
Rijkers 55.36 % 4. Jan en Mien v Rooij 
54.53 % B LIjn. 1. Anja Lafleur- 
Bets Mars 70.14 % 2. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen- Ria v Zon 56.94 
% 3. Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 53.47 
% 4. Harrie en Marianne Timmermans 
52.08 %. zie ook: www.deneinder.nl

BC Rooi750 
Uitslag woe 30/11:
A lijn: 1 Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 67,71 %; 2 Marion 
Konings & Thea v.d. Laar 56,74 %; 3 
Ineke Wijtzes & Willem Pieters 54,17 
% B lijn:1 Mariëlle van der Ven & 
Martien Hulsen 63,75 %; 2 Nancy Lat-
houwers & Anni Oppers-van Boxtel 
60,83 %; 3 Sjan van Acht & Thea van 
de Aker 58,33 %; C lijn: 1 Nellie Ver-
voort & Gerard Verkade 57,92 %; 2 
Bep Machielsen & Joost van Heertum 
57,50 %; 3/4 Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 55,83 %; 3/4 Marijn van 
de Akker & Evert Vugs 55,83 

BC Koffertje
Uitslag competitie ma 5/12:
1. Jan van Rooij & Gerard Verkade 63,89 
2. Elvira Thijssen & Ad van de Laar 62,50 
3. Ad van Helvoort & Jan van Lanen 
56,94 4. Jos van Acht & Lies Vissers 
52,78 B-lijn: 1. Leny Kremers & Willem 
de Roo 66,67 2. Nelly Derks van de 
Ven & Jo Renders 61,25 3. Herman 
Pauw & Leny van de Wall 58,75 4. 
Corry van der Hamsvoort & Jeanne 
de Kruijf 57,08 C-lijn 1. Joke Schrö-
der & Nelly Steenbakkers 58,85 2. Wil 
Janse & Ria Jongepier 52,60 3. Corrie 
Dortmans & An van der Vleuten 51,04 
(4) Tonny van Acht & Mien van Rooij 
50,00 (4) Mieke van Schijndel & 
Eugenie Vaessen 50,00   D-lijn 1. Hen-
ny Janssen & Janneke van Oosterhout 
60,14   2. Agnes Obbema & Gerard 
Obbema 58,82 3. An van Erp & Harry 
van Genugten 49,51 4. Hanny Regeer 
& Jo Scheepens 49,31 

Kossen | Design

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

Biedt een ruime collectie kerstkaarten 
Voor zowel zakelijk als particulier
Ook eigen ontwerp is mogelijk 

Printservice Sint-Oedenrode

Printservice Sint-Oedenrode, Sluisplein 60, 5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 479787, mail: info@printservice-sint-oedenrode.nl 

Druk weekend 
voor Stef en Jur

Afgelopen zaterdag stonden Stef 
en Jur van Lierop aan de start in 
Moergestel.  Jur was goed weg  
en ging als zevende de modder 
in.  Hij klom naar plek vijf, maar 

op het zware laatste klimmetje 
kon Jur, net als de rest, niet meer 
fietsend boven komen. De jonge 
coureur moest van zijn fiets en lo-
pend verder. Iets wat niet zijn fa-
voriete ding is. Hij kwam zo in een 
groepje terecht en moest sprinten 
voor plek vijf. Hij werd uiteinde-
lijk achtste.
 
Zijn broer Stef mocht een keer voor-
aan starten. Hij startte goed, maar 
moest flink remmen door een ren-
ner voor hem. Ook een stuurfout 
van weer een ander liet hem nog 
verder zakken. Het lukte Stef nog 
bijna om 16e te worden. 
Zondag stonden de twee aan de 
start in Lieshout. Jur kwam als vierde 
over de streep, wat hem net geen 
podiumplek opleverde. Stef had het 
tempo er goed in zitten. Hij gokte, 
verloor en pakte de 17e plaats.

wielersport

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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MHC Sint-Oedenrode Heren 3 in 
het nieuw

hockey

Sinds afgelopen zondag loopt He-
ren 3 van MHC Sint-Oedenrode er 
weer gesponserd bij. Het team is in 
het nieuw gestoken door Van den 

Berk Assurantiën en Fietsenhandel 
Jac. Kemps BV. 
De nieuwe outfit droeg gelijk bij 
aan de sportieve prestaties en 

EMHC uit Eindhoven, hoger ge-
klasseerd dan de Rooise ploeg, 
werd knap op een 3-3 gelijkspel 
gehouden.

Concordia/Boskant pakt een punt 
in de laatste minuut

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

Zondag stond de thuiswedstrijd 
tegen de hekkensluiter Bladella 
op het programma. De ploeg uit 
Bladel zijn we op het veld al tegen 
gekomen in de bekercompetitie. 
Deze wedstrijd eindigde toen in 
een blamage voor de dames van 
Concordia/Boskant. Dus de da-
mes waren er op gebrand om deze 
wedstrijd de punten in Veghel te 
houden. 

De wedstrijd werd geopend door 
onze pupil van de wedstrijd Rody 
van de Koevering met een mooie 
doorloopbal. Concordia/Boskant 
opende de wedstrijd slecht en keek 
in de 15de minuut tegen een 0-3 

achterstand aan. Er moest beter 
gecombineerd en gezocht wor-
den naar een uitgespeelde kans. 
Dit lukte de dames en ze kwamen 
terug naar een 3-3 stand. Vervol-
gens strafte Bladella dit meteen 
af en keken we tegen een achter-
stand aan. Zo gingen we rusten 
met een 4-5 achterstand. Meteen 
na de rust werd met een korte 
kans achter de korf de stand gelijk 
getrokken. Vervolgens gingen we 
erover heen door een afstands-
schot. Hier reageerde Bladella di-
rect op, waardoor de wedstrijd 
gelijk op ging. Na een 8-8 stand 
in de 21ste minuut liep Bladella uit 
naar een 8-10 voorsprong in de 

laatste minuut. Er werd een time-
out aangevraagd waarin we de 
tactiek veranderde zodat we nog 
een mogelijkheid hadden op een 
gelijkspel. Dit werkte en we kwa-
men terug met een afstandsschot. 
Bladella maakte een plaatsingsfout 
waardoor het aanvalsvak dit kon 
afstraffen met een afstandsschot 
en daarmee een punt veroverde. 
Zo werd de eindstand 10-10 en 
waren er gemengde gevoelens bij 
deze wedstrijd.
Volgende week staat de uitwed-
strijd tegen Peelkorf op het pro-
gramma. Deze wordt om 15.00u 
gespeeld in sporthal de Wetteling 
in Groesbeek.

KV Nijnsel E1 is kampioen

Wat een feest. Afgelopen weekend werd het E1 team van KV Nijnsel kampioen. Ze waren de allerbesten in hun klasse. 
Dat verdient een bloemetje! Staand van links naar rechts: Syl van Heesch, Aniek v/d Vleuten, Hieke de Vries, Marit 
Hoppenbrouwers. Gehurkt van links naar rechts: Janne Aarts, Rosa van Heesch, Anouk v/d Brand en Bibi de Vries Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

MEGA UITVERKOOP!!!!!
50% korting op alles

m.u.v. bestellingen.

OP=OP=OP
Laatste openingdagen.

wo 7dec. 14.00 uur tot 20.00 uur
vrij 9 devrij 9 dec. 17.00 uur tot 20.00 uur

zat 10 dec. 10.00 uur tot 16.00 uur

Na 10 dec enkel verkoop via internet
afhalen op afspraak.

Lekkers van de Dames 
Toetjes voor thuis

Sfeervolle cadeaus voor elk budget
Relatie-, Kerst of eindejaars geschenken

Tegen inlevering van deze advertentie 

10% korting
Geldig t/m 31 december 2011

 

Nieuwstraat 2 5691 AC Son | Tel. 0499 464880 | www.dedames.net

Super grote anthuriumplant  
van €7,99 voor      €3,99
Kerstroos    
voor maar     €1,-
Tulpen met bolletjes  
10 stuks      €1,-
Houten gedraaide krans  
van €12,99 voor slechts     €6,99
Diverse soorten snijbloemen 
per bos voor maar     €1,- 
o.a. anemomen, goudbloemen,
rozen, freesia’s en nog veel meer

Zondag 11 december, 
tijdens de Winterbraderie, 

speciale super aanbiedingen!



Woensdag 7 december 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe28 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

16 november - 22 december  
Tentoonstelling schilderijen 

Mien Snijders
  Mariendael

 
 8 - 29 december 

Oud Rooij 
Driebandenkersttoernooi

  Oud Rooij 

8 december 
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

10 december 
Titelveiling

  Café Van Ouds 

10 december 
  Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
  Kinderboerderij  

10 december  
Live optreden: Deja Vu!

  De Vriendschap 

  11 december  
Winterbraderie

  Centrum Sint-Oedenrode 

11 december 
Concert Roois Kamerkoor
  Centrum Sint-Oedenrode 

11 december 
Sanseveria’s

  Café ‘t Pumpke 

11 december 
Kerstconcert
  Knoptoren 

12 december 
Halve finale biljarten

  café d’n Toel

13 december
Info-avond online boekhouden

Bastion 

13 december  
Kerstmarkt Odendael

  De Ontmoeting 

13 december  
Spiritueel tekenaar

  Leef en Vind 
Olland

13 december
Kerstviering KBO

 Odendael 

13 december 
Lezing: Tradities

  De Beurs 
14 december  

Gezellige “Kerstviering”
  De Beckart 

15 december 
Kerststukjes maken

  Meerschot 

15 december  
Vuurwerkshow

  De Neul 

16 - 18 december  
Je eigen sjamanendrum maken

  Leef & Vind 
Olland

 16 december 
Veiling Basketbal Rooi

  café Van Ouds 

16 december 
Finale biljarten

  café de Dorpsherberg 

16 december 
Oudejaarviering KBO

  Odendael 

16 december  
DJ La Fuente

  Café Oud Rooij 

17 december  
Kerstviering
  Meerschot 

17 december  
Kookdemo 

Huijberts Keukens
 

 17 december 
Wildrikken Skrothupke

  Café Oud Rooij 

17 december  
concert koor Polyhymnia

  Odendael 

17 december  
Gala kerstbal

  Danscentrum Cultura 

18 december  
Winterwandeling 

rond het “Oud Meer” te Son
  vertrek Markt 

18 december  
Big Nick

  Café Oud Rooij 

18 december  
opening expositie 

Anny van der Pasch
  de Peppelhoeve

 18 december  
Koopzondag

  Centrum Sint-Oedenrode 

18 december  
Kerstconcert Ancora

  de Holm 

18 december 
Familieopera

 Hans en Grietje
  Odendael 

18 december  
Kerstconcert

 Roois Gemengd Koor
  Martinuskerk 

20 december  
Filmclub - De hel van ‘63

Odendael 

21 december  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

23 december 
Kerst kaarten
  Meerschot 

23 december  
X-masFlirt
  de Beurs 

24 december 
Casino Night
  Café d’n Toel 

24 december  
Levende Kerststal

  Olland 

25 december  
80’s-90’s party
  Café d’n Toel 

25 december 
Orgelmuziek bij kerststal

  Martinuskerk

26 december 
Karaoke

  Café d’n Toel 

26 december 
Levende Kerststal

Olland 

26 december 
Orgelmuziek bij kerststal

 Martinuskerk

26 december  
Snowparty met dj Giel

  Café Oud Nijnsel 

26 december  
X-mas party

  De Vriendschap 

27 december  
Kinderkienen
  Meerschot 

29 december 
Kinder Winterkermis

  Odendael 

31 december 
Glow in the dark party

  Café d’n Toel 

31 december 
Knallend het nieuwe jaar in 

met dj Giel
  Café Oud Nijnsel 

1 januari 
Nieuwjaarsduik
Café van Ouds 

1 januari 
Nieuwjaarsreceptie

Café d’n Toel 

5 januari 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

6 januari 
Drie Koningen

7 januari 
Nieuwjaarsbal KBO

Odendael 

7 januari 
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura




