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Folders deze week:
Happy Garden

NJA
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Project redt Sint-Paulusgasthuisjes

Belevingscentrum De Gasthuishoeve als uithangbord 
voor regionale boomkwekers

In Noord-Brabant is 65% van alle 
Nederlandse boomkwekers gehuis-
vest. Ook in deze regio zie je veel 
kwekerijen. Maar hoe werkt deze 
sector precies? Welke werkzaamhe-
den worden dagelijks verricht en op 
welke manier houden ze de relatie 
met het landschap in ere. Binnenkort 
kan iedereen uitleg krijgen in bele-
vingscentrum De Gasthuishoeve, op 
het terrein van boomkwekerij van 
den Hurk. Een initiatief van twintig 
boomkwekers uit het Groene Woud.

Op de hoek Kremselen/Liempdseweg 
zal De Gasthuishoeve worden gereali-
seerd. Vol trots laat boomkweker Eric 
van den Hurk de tekeningen zien. “In 
totaal wordt het belevingscentrum 
zo’n 2000m2 meter groot. De kas 
wordt door hovenier Twan Brinkman 
ingericht als mediterrane tuin, er zal 
een catering zijn en buiten komen 
voorbeeldtuinen en parkeerplaatsen 
te liggen. Samen nog eens één hecta-
re. Bezoekers kunnen planten en bo-
men zien die door de betrokken telers 
zijn gekweekt. Ze krijgen de mogelijk-
heid om te kopen op bestelling. 

» lees verder op pag. 7

13 januari en 18 februari bijeenkomsten om plannen te ventileren

Luide roep om ideeën van burgers
In barre economische tijden heeft de 
gemeente Sint-Oedenrode al twee 
miljoen euro om weten te buigen. 
Helaas is de kous daarmee nog niet 
af. De gemeente moet daarnaast nog 
eens jaarlijks vijf ton bezuinigen in 
de komende jaren. Het heeft wat 
ideeën op de plank, maar roept bur-
gers op om mee te denken. Het is een 
luide roep. Een schreeuw om goede 
ideeën die er voor moeten zorgen 
dat kosten worden gereduceerd en 
inkomsten worden verhoogd.

Wethouder Hendriks is al een tijdje 
druk in de weer om burgers te mo-
biliseren. Om de inwoners nog in-
tensiever op te zoeken heeft de ge-
meente toekomstig BtB-voorzitter 

Arthur Frieser in de arm genomen 
om als onafhankelijk inwoner het 
proces te begeleiden. Een klank-

bordgroep, met van iedere politieke 
partij één afgevaardigde, kwam met 
het plan om ‘knappe koppen’ in het 

dorp op te roepen om met ideeën te 
komen. 
» lees verder op pag. 3

Gemeenteraads-
verkiezingen 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Uw medeleven en uw warme belangstelling na het overlijden 
en bij de begrafenis van ons pap en opa

Gerard Renders
is ons tot grote steun geweest.

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Een speciaal woord van dank voor 
Dokter S. van den Heuvel, Dokter J. Heineman, 
Verzorgingshuis Odendael afdeling Waterlelie 

en Uitvaartverzorging A. Kuis.

Kinderen en kleinkinderen 

Sint-Oedenrode, januari 2014

DANKBETUIGING

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Verrassend Veelzijdig

Voor U een goed 2014.
Ook in het nieuwe jaar zijn 

wij U graag van dienst 
voor de mooiste cadeaus.

Openingstijden:
Maandag 

van 13:00 tot 17:30 uur.                                                                                                                   
Dinsdag t/m Donderdag 

van 9:30 tot 17:30 uur                                                                                                                                       
Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur                                                                                                                                              

Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                                                                                     

Kofferen 8 Sint-Oedenrode                       
0413  477146

Hollandparty in The Joy
Zin om alvast een beetje in de car-
navalssfeer te komen? Kom dan 
naar onze gezellige Hollandparty. 
Vrijdag 10 januari, Jeugd-disco the 
Joy! 

Lekker hossen, springen en swin-
gen op Hollandse muziek. Kom je 
in het rood, wit, blauw of oranje 
het maakt niet uit…gezellig wordt 
het zeker! The Joy is de uitgaans-
gelegenheid voor jeugd van 11 tot 
en met 15 jaar uit Boskant,  

Olland, Rooi, Nijnsel en omgeving. 
Van 19:30 uur tot 22:30 uur. Oude 
Lieshoutseweg 7 (naast de hoofd-
ingang van De Beckart). De entree 
is zoals altijd gratis! Een glaasje 
drinken kost maar € 1,00.

Zet ook vast in je agenda, vrijdag 
14 februari. Dan is het onze ro-
mantische Valentijnsparty! En…. er 
komt dan hoog bezoek. Dat mag je 
dus zeker niet missen!!

Paranormale avond: 
bloemenseance
Donderdag 23 januari a.s. wordt er 
een paranormale avond gehouden 
in Meerschot, Heistraat 22. Deze 
avond wordt verzorgd door Wim 
v.d. Heijden. Door middel van bloe-
men wordt contact gelegd met over-
ledenen en nog levende mensen. 

Bedenk vooraf eventuele vragen die 
u wilt stellen, dat maakt het op deze 

avond voor u gemakkelijker.  Het is 
belangrijk dat de bloemen minimaal 
drie dagen in huis hebben gestaan.  
Één bloem is voldoende om een 
sessie met succes te laten verlopen. 
Aanvang 19.30 uur, de zaal is vanaf 
19.15 uur open.

De toegang is gratis en voor ieder-
een toegankelijk. 

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 8 januari om  20.00 
uur gaat het bingomachine van 
wijkvereniging Eerschot het eerste 
nummer voor 2014 trekken. Dus 
leden, de leden vanaf 12 jaar zijn 
welkom mits onder begeleiding 

van een ouder, wil je een gokje 
wagen kom dan deze avond naar 
Meerschot Heistraat 22.  De zaal 
is om 19.15 uur open en Marianne 
heeft dan de koffie en thee klaar. 
In de pauze is er een loterij.

Burgemeester Maas:  
“Iedereen doet mee!”
Burgemeester Maas hield gisteren-
avond zijn jaarlijkse nieuwjaars-
toespraak in het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode. Hij stipte enkele 
belangrijke gebeurtenissen aan, 
keek alvast vooruit en kwam tot een 
duidelijke conclusie; iedereen doet 
mee en dat zal in 2014 niet anders 
zijn.

Hier volgen enkele passages uit zijn 
speech. De hele toespraak is terug te 
lezen op www.mooirooi.nl
“U begrijpt al: iedereen doet mee! 
We hebben weer heel veel bereikt 
om trots op te zijn! In mijn nieuw-
jaarstoespraak van 2013 kondigde 
ik aan dat onze gemeenteraad be-
langrijke stappen zou zetten op het 
gebied van samenwerking. Eind juni 
besloot de gemeenteraad tot een be-
stuurlijke fusie met Schijndel en een 
derde partner. Eind november stem-
de zij unaniem in om hierbij ook Veg-
hel te betrekken. Een gemeente van 
deze omvang is nodig. Zeker met het 
oog op de maatschappelijke- en be-
stuurlijke ontwikkelingen die op ons 
af komen. De kwaliteit van de dienst-
verlening en het voorzieningenni-
veau kunnen daardoor, tegen zo laag 
mogelijke kosten, op peil blijven.”
“Eind deze maand starten we met 
inloopbijeenkomsten, waarbij we alle 
Rooienaren van harte uitnodigen om 
mee te denken. Kortom, ik hoop, nee 
ik réken, op uw aanwezigheid zo-
dat we van u horen wat u belangrijk 
vindt. In het voorjaar vragen wij uw 
bijdrage, wanneer er richting moet 
worden geven aan de visie en iden-
titeit van de nieuwe gemeente. Ik 
nodig u graag van harte uit om hier-
aan mee te doen! Iedereen doet mee! 
Ik noemde u al het thema van mijn 
nieuwjaarstoespraak…”

“Wat er in de huidige tijdgeest wel 
verandert, is dat de overheid een an-
dere rol krijgt. In plaats van ‘U vraagt, 
wij draaien’ vraagt men aan u als in-
woner om weer zelf aan de knoppen 
te gaan zitten. Een beroep doen op 

de overheid kan pas als het écht niet 
anders kan. Dit is een niet geringe 
omslag die zowel van inwoners als 
overheid aanpassing vraagt.” 

“Maar liefst 10 van de 17 raadsleden 
hebben aangegeven niet terug te zul-
len komen. Dit maakt de gemeente-
raadsverkiezing in onze gemeente 
extra belangrijk. U kunt kiezen uit 4 
mogelijk 5 partijen, die hun lijsten en 
verkiezingsprogramma’s bijna klaar 
hebben. Ze zijn de komende tijd druk 
in de weer om de ambities voor de 
nieuwe raadsperiode voor het voet-
licht te brengen. Ik wil u op het hart 
drukken gebruik te maken van uw 
stemrecht. Hoe groter de opkomst 
hoe beter het mandaat, dat u aan 
raadsleden geeft, tot zijn recht komt.
“In de persoonlijke levenssfeer van 
onze inwoners zijn er belangrijke mo-
menten: maar liefst 59 gouden, 8 di-
amanten en 2 briljanten bruidsparen 
hoop ik te mogen feliciteren. Ook zijn 
er vijf Rooienaren die dit jaar de leef-
tijd van 100 jaar of ouder hopen te 
bereiken. Onze oudste inwoner, die 
ook de oudste Brabander is, streept 
de dagen al af om maar liefst 108 jaar 
oud te mogen worden!

“Terug naar vandaag. 2014, een jaar 
vol mogelijkheden om het samen te 
doen. Als maatschappelijke partners 
die deze nieuwjaarsbijeenkomst or-
ganiseren hebben we er zin! Samen 
zetten we er de schouders onder.”
 

Dec t/m maart 
10% korting 

onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers

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

Je hoort op het moment veel over spelt, en niets dan goeds. 
Spelt zit vol belangrijke voedingsstoffen die tijdens het maal-
proces goed behouden blijven. Maar bovenal is spelt bijzonder 
smaakvol. Wij maken al jaren diverse speltbroden, broodjes, 
koeken, crackers, noem maar op. En ons Spelt assortiment 
wordt steeds groter. Daarom deze maand extra aandacht voor 
spelt zodat u zelf kunt proeven hoe lekker het is.

VEEL GOEDS
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bij aankoop van 2 speltproducten

pakje spelt rogge

2,10

1,00

2 WEKEN GELDIG
t/m 21 januari

speltkanjers
koekjes van spelt volkoren meel 

gevuld met appeltjes

2 stuks

3,00

t/m 21 januari2 WEKEN GELDIG

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

Voor programma en gratis reserveren ga naarSpeelweek van do 09/01  t/m wo 15/01/2014
Midden in de Winternacht (€6,50) za. 11:30. zo. 10:45 Frozen 2D NL (€6,50) za/wo 16:00, 

Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00  Mees Kees op Kamp (€ 6,50) za/wo 13:45 zo.12:45 
Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) za.20:45 

Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) vr. 20:45 zo. 19:30 Soof  (€ 7,50)  
vr/za. 18:30 zo. 17:30 Do/ma/wo. 20:00  

SPECIALS: Biobest 50+ deze week: Hoe Duur Was De Suiker (€6,00)  do/vr 14:00 

www.biobest-theater.nl
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gekruide gehaktballen

4de gratis

SPECIAL

Stroopwafeltje

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram eiersalade

KEURSLAGERKOOPJE

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

5

99

WEEKAANBIEDING

VARKENSFILETLAPJES

DIVERSE SOORTEN

4 STUKS

5

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

http://KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

“Belanghebbenden en belangstel-
lenden vinden vaak van alles van 
het beleid van de gemeente”, weet 
Arthur. “Nu krijgt iedereen de kans 
om zich te laten horen. Weet je hoe 
het niet moet? Kom dan meedenken 
en breng ideeën in over hoe het dan 
wel moet! Kom je niet mee denken, 
dan wordt de keuze door anderen 
gemaakt en dat wil natuurlijk nie-
mand.” Wethouder Hendriks vult 

aan. “We willen tot inzichten komen. 
Misschien komen er tien ideeën bin-
nen, misschien wel vijftig. Allemaal 
worden ze verzameld en de nieuwe 
raad gaat er mee aan de slag. Het is 
voor hen zeker niet vrijblijvend. Er 
moet wat mee gedaan worden!”
Op 13 januari en 18 februari (aan-
vang 19.00 uur) worden twee bij-
eenkomsten gehouden in de raad-
zaal waarbij iedereen met een idee 

welkom is. Ook zijn maatschappelij-
ke partners van de gemeente uitge-
nodigd, zoals de KBO’s, dorpsraden 
enz. Samen met de burgers gaan ze 
ideeën ventileren en er over praten. 
Zo hoopt de gemeente om op een 
ingenieuze en slimme wijze de laat-
ste vijf ton in rap tempo om te kun-
nen buigen. Wilt u zich aanmelden 
of een idee doorgeven? Dat kan via 
silmbegroten@sint-oedenrode.nl   

Vervolg voorpagina

Luide roep om ideeën van burgers

Eerste lammetjes extreem vroeg geboren

U leest het goed. De eerste lammetjes zijn geboren en wel bij de familie der Kinderen in Sint-Oedenrode. Het is ex-
treem vroeg, want meestal worden lammetjes pas rond februari/maart op aarde gezet. Door de zachte winter kunnen 
de lammetjes nu overdag al buiten lopen. 's Nachts gaan ze samen met de andere schapen in de stal. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Vanaf 1 januari 2014 zijn wij als 
Digitotaal Sint-Oedenrode verder gegaan 

onder de naam TotalTech B.V.

U kunt dan bij ons terecht voor o.a.:

Wij zijn op werkdagen te 
bebereiken voor vragen en het maken van 

afspraken tussen 08:30 en 17:00 uur. 

Knip onderstaand visitekaartje uit en heb onze
gegevens altijd bij de hand!

TotalTech B.V.
Kofferen 40A

5492BP Sint-Oedenrode
0413-473567

wwwww.totaltech.nl   service@totaltech.nl

Harry Bekkers gaat het na vijfendertig jaar rustiger aan doen

“Hoe zou jij het zelf doen Harry?”
Vijfendertig jaar geleden begon Harry Bekkers, sa-
men met zijn vrouw Lia op een zolderkamertje in 

de Dahliastraat een eigen administratiekantoor. 
Nu kan hij met een gerust hart zijn levenswerk 
aan Twan de Louw overdragen. Bekkers gaat 

het wat rustiger aandoen, maar mensen die 
Harry wat beter kennen, weten dat hij 

zeker niet achter de geraniums gaat 
zitten.

“Op 1 december 1978 was het zo-
ver, op de zolderkamer van mijn 
huis in de Dahliastraat startte ik 
mijn eigen bedrijf. Het duurde 
niet lang of we zaten met drieën 
op zolder en werd het tijd om 
een nieuw pand te zoeken”, 
vertelt Harry Bekkers.

Dat nieuwe pand werd aan de 
Lindendijk gevonden, maar 
de groei ging door. Er kwam 
een tweede vestiging in Son 
en een derde in Schijndel. 
Later nam Harry in Helmond 
ook nog een kantoor over. 

In 1999 werd het Bastion ge-
bouwd en daarmee kwamen uit-

eindelijk alle werknemers onder één 
dak.

Het digitale tijdperk
Computers zijn in geen enkele bedrijfs-
tak meer weg te denken. Maar, in de 
administratie deed de computer al vrij 
vroeg zijn intrede. In 1980 kocht Harry 
al zijn eerste computer. Dat was in die 
tijd een hele stap. Wat toen nog maar 
weinig mensen bevroedden, was dat 
al vrij snel het internettijdperk aan zou 
breken....

Harry Bekkers zag al in een vroeg sta-
dium de mogelijkheden van het in-
ternet. In nauwe samenwerking met 
softwarebouwer Twinfield ontwik-
kelde hij een online-boekhoudpro-

gramma. Dat bleek een gouden zet. “In het begin 
waren er klanten die vragen hadden over de beveili-
ging en de veiligheid, maar het systeem bewees zich 
al vrij snel. Nu maakt zeker tachtig procent van onze 
klanten gebruik van de software van mijnboekhou-
dingonline”, vertelt Harry. 

Van administreren naar adviseren
Met de komst van de online-boekhouding veran-
derde ook het werk. “Vroeger waren we vooral een 
administratiekantoor. Er waren hier ooit wel zo'n 
vijftien mensen bezig met alleen maar administra-
tief werk”, geeft Bekkers aan. “Nu voeren bijna alle 
klanten zelf hun administratieve gegevens in. Daar-
door is ons werk verschoven van administratief naar 
adviserend. Wij zijn nu veel meer bezig met begelei-
den en adviseren van de ondernemer. De jaarreke-
ningen rollen bijna automatisch uit de computer”, 
zo vervolgt Harry zijn verhaal. “Ondernemers zien 
het opstellen van een jaarrekening vaak alleen maar 
als een last. Zij weten zelf verdraaid goed hoe hun 
zaak ervoor staat. Die jaarrekening is voor de bank 
en de belasting. Zelf hebben ze veel behoefte aan 
managementinformatie en bedrijfseconomische ad-
viezen. Ik ben van huis uit belastingadviseur. Juist de 
MKB-ondernemer heeft behoefte aan goede fiscale 
advisering. 
 
Een overdracht is emotie
Bekkers is ook overnameadviseur. Je zou denken, 
dat het overdragen van een eigen zaak dan gemak-
kelijk gaat. “Als je het voor jezelf moet doen is dat 
toch heel lastig”, zegt Harry. “Een bedrijf overdra-
gen is vooral emotie. Mensen vragen me vaak, 'Wat 
vindt jij ervan? Hoe zou jij het zelf doen, Harry?' Ik 
had mijn aandelen gemakkelijk aan de hoogste bie-
der kunnen verkopen. Maar ik zou me er niet prettig 
bij hebben gevoeld als dat was aan iemand die het 
bedrijf naar Eindhoven, Den Bosch of waar dan ook 
zou verplaatsen, met alle mogelijke gevolgen voor 
het personeel en de klanten. Er waren voor mij drie 
dingen belangrijk. Dat zijn het personeel, de klan-
ten en natuurlijk mijn medevennoot Lucy Bax. Met 
Twan de Louw ben ik er zeker van dat de continuï-
teit van het bedrijf verzekerd is. Dat is goed voor het 
personeel en de klanten. Dat is ook juist wat ik zelf 
altijd mee heb willen geven als advies bij bedrijfs-

overnames”, zegt Bekkers.

Bastion is hoogtepunt
“Er is in de afgelopen vijfendertig jaar veel gebeurd. 
Dat waren veel mooie dingen. Maar het kan niet 
allemaal rozengeur en maneschijn zijn”, zegt Harry. 
“De bouw van het Bastion is wel een van de hoog-
tepunten. En ja, als ik dan terugkijk dan is toch 
zeker mijn gezondheid, de afgelopen jaren steeds 
een zorgpunt geweest”, vertelt Bekkers. “Ja, mijn 
gezondheid had gerust wat beter mogen zijn, dat 
is toch wel de rode draad geweest in al die jaren”.

Maar naast hoogte- en dieptepunten zijn er in al 
die jaren ook heel veel dingen veranderd. “De we-
reld is veel sneller geworden. Vroeger belde een 
klant met een vraag en als je die vraag binnen een 
week beantwoordde was het al lang goed. Met de 
komst van de fax en tegenwoordig email, verwach-
ten mensen eigenlijk direct antwoord op hun vraag. 
Dat is zeker een verandering geweest. De tijd gaat 
steeds sneller”. 

Mensen zouden meer na moeten denken
Maar het zijn niet alleen de klanten die veeleisender 
worden, vertelt Harry. De termijnen zijn ook veel 
krapper geworden. “Als je vroeger een BTW aan-
gifte een paar dagen later instuurde, dan kraaide 
daar geen haan naar. Met de komst van de digitale 
aangifte is er geen uitstel meer mogelijk, 31 janu-
ari 24.00 uur is deadline en geen uur later. Er zijn 
nu ook veel meer regeltjes dan vroeger. Of dat het 
met al die regeltjes beter wordt, vraag ik me af. We 
moeten steeds meer controleren en krijgen steeds 
meer te maken met allerlei checklisten die moeten 
worden ingevuld. Hierdoor loop je het risico dat er 
te weinig tijd over blijft om aandacht te schenken 
aan die zaken die echt belangrijk zijn voor de on-
dernemer”. 

Ondanks dat Harry het rustiger aan gaat doen, wil 
dat zeker niet zeggen dat hij stil zal gaan zitten. 
“Naast dat ik nu opa ben en tijd vrij zal maken voor 
mijn kleinkind, blijf ik als adviseur bij het bedrijf be-
trokken. Ik ben ook altijd heel actief geweest in het 
verenigingsleven, dus ook daar zal ik zeker meer tijd 
aan gaan besteden”, zo sluit Harry zijn verhaal af.
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Een frisse start….

Alhoewel fris… Het is extreem warm 
voor de tijd van het jaar, dus frisjes 
was het niet op het Kerkplein afge-
lopen 1 januari. Ook het water van 
Bernie de Brouwer’s grote zwembad 
had een lekker temperatuurtje. Toch 
beleefden de Nieuwjaarsduikers 
een frisse start door mee te doen 
aan de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. 

Uiteraard gehuld in de raarste kle-
dij doken de deelnemers het bad in 
onder toezicht van aardig wat toe-
schouwers. Passanten, vaste gas-
ten van café Van Ouds of gewoon 
nieuwsgierigen die een kijkje kwa-
men nemen. Uiteraard bleef de hu-
mor niet achterwege, want de één 
na de ander dook door een hoepel 

bierblikken. De non in bad keek la-
chend en minzaam toe. Ze sloeg 
stiekem snel een weesgegroetje on-
der water. ‘Als dit maar goed gaat’. 
Het ging goed en na even badderen 
doken ze allemaal weer de kroeg in 
om het nieuwe jaar verder in te lui-
den. 

Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

nieuwjaarsactie
4 weken actie 

ca. 25% korting
Week 2: 

do 9 t/m 15 januari
500 gram hachee, 

alleen even opwarmen!

500 gram gekruid gehakt
1 grote bak tomatensoep

€ 12,50

Wij wensen u een lekker 2014

R 

Wij zijn een houthandel gespecialiseerd in het exporteren van hardhout.
L.P. Rollé is onderdeel van de Rollé groep, met naast de hoofdvestiging in Schijndel, twee vestigingen in Frankrijk 
en een in de Oekraïne. We zijn toonaangevend in Europa en beleveren de mondiale houtverwerkende industrie. 

Door onze constante ontwikkeling en het anticiperen op de markt zijn wij op zoek naar een 

COMMERCIEEL MEDEWERKER m/v (full time)
die het verkoopteam office support zal geven. Een zelfstandig persoon die goed in harmonie met inkoop, productie 
en medeverkopers kan opereren en die zich wil binden aan product, functie en bedrijf.

               Tot het takenpakket behoort:
               - relatiebeheer met (internationale) klanten (ism de sales manager)
               - desk research voor nieuwe leeds en prospects
               - full office support naar klant
               - logistieke begeleiding 
               - management rapportage aan directie

               Functie eisen:
               - een commerciële opleiding op minimaal hbo-niveau
               - Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre
               - stabiele, ambitieuze en betrouwbare persoonlijkheid met creativiteit 
               - georganiseerd en accuraat werken
               - uitstekende computervaardigheden (outlook, office ed.)
               - ervaring niet vereist
               - leeftijd 25-35 jaar

               Wij bieden:
               - zelfstandige functie
               - goede doorgroeimogelijkheden, 
               - zeer brede functie door compacte bezetting
               - directe indiensttreding
Omdat wij een familie bedrijf zijn in een zeer specifieke branche gaan we uit van een langdurig dienst verband.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, en wil je werken bij een toonaangevend dynamisch familiebedrijf?  
Schrijf dan een sollicitatiebrief inclusief CV aan:
Houtimport L.P. Rollé Schijndel BV
T.a.v. Marja Swartjes
Duinweg 3, 5482 VR Schijndel
Email: marja@lprolle.com 

Voor nadere formatie verwijzen wij u graag naar onze website www.lprolle.com (in constructie)

The Rollé Group

Respect voor mooie verzorgde nagels

Het goede in mij groet het goede in jou. Dat 
betekent Namasté in het Nepalees. “Heb res-
pect voor elkaar, dat is mijn motto. Zo behan-
del ik de gasten in mijn salon”, onderbouwt 
eigenaresse van de nagelstudio, Nancy van 
der Heijden. Dit jaar opende ze een salon in 
Eindhoven én in Sint-Oedenrode. Ook ver-
zorgt ze nagels aan huis.

Bij Nagelstudio Namasté kunt u terecht voor 
gel- en acrylnagels, manicure en cosmetische 
pedicure, maar ook voor de laatste trend, Ma-
niQ. Dit is een gel die aangebracht wordt als 
een nagellak, maar onder een speciale lamp 
wordt uitgehard. Deze gel blijft wel drie tot zes 
weken zitten, ook ideaal voor op de teennagels 
en in vele mooie kleuren. Hiervan is ook een 
transparante vorm beschikbaar. Zeker interes-
sant voor mensen die geen kunstnagels willen 
(of mogen door werk), maar toch een extra 
versteviging willen. Nancy: “Ook thermogel 
is nieuw. Dat is gel op je nagels die meekleurt 
met de temperatuur. Buiten zien je nagels er 
anders uit dan binnen. Het is erg populair op 
dit moment.”
Nancy vertelt verder. “Onlangs heb ik me om-

geschoold tot allround 
nagelstyliste. Een hele 
andere richting dan de 
zorg, de sector waarin 
ik eerst werkte. Dat 
zou je denken ten-
minste, maar dat valt 
wel mee. Ik vind het 
fijn om voor mensen 
te zorgen. Dat doe ik 

nu door ze warm te ontvangen in mijn stu-
dio, bakje koffie of thee erbij. Daarna verzorg 
ik de handen en gaan ze met een ontspannen 
gevoel  en mooie handen weer naar buiten. 
Maar ook de voeten kunnen heerlijk vertroe-
teld worden.” In korte tijd heeft Nancy al een 
vaste trouwe klantenkring opgebouwd. Zowel 
in Eindhoven als in Sint-Oedenrode weten 
steeds meer mensen haar te vinden. “Behalve 
een goede sfeer, staat bij mij kwaliteit voorop. 
Evenals hygiëne. Voor iedere klant neem ik de 
tijd en ga ik voor het allerbeste resultaat.” Laat 
u door Nagelstudio Namasté informeren over 
de allerlaatste trends op het gebied van nailart. 
Nancy adviseert ook graag over het verzorgen 
van uw nagels. Ze weet wat het beste is voor u 
en wat het beste bij u past. 

Nagelstudio Namasté, 
www.nagelstudio-namaste.nl, 
info@nagelstudio-namaste.nl, 
tel.: 06-20573176 

Bedrijf: Nagelstudio Namasté
Eigenaar: Nancy van der Heijden

   Nagelstudio Namasté
Sint-Oedenrode

 Voor uw complete
nagel-, hand- en voetverzorging

Allround nagelstyliste:

Nancy van der Heijden
06 20 573176

www.nagelstudio-namaste.nl

PERSONEEL
advertorial
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ALS E
1 stuk  -30%
2 stuks  -40% 
3 stuks  -50%

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

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Opruiming 
25 % korting 
op de gehele collectie
m.u.v. bestelling en afgeprijsde artikelenSWITCH

FASHION & LIFESTYLE

Wij knallen het jaar uit:
SALE IS GESTART

Zondag 9 december 
open 11 - 17 uur

KERSTMARKT-Actie: 

KOFFEREN 21 A - SINT-OEDENRODE - 0413 470561 - www.switchfashion.nl 

KERSTMARKT-Aktie 
donderdag – vrijdag – zaterdag – zondag
OUTLET winterjassen en kleding ½ vd ½

donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag
OUTLET winterjassen en kleding ½ vd ½

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAKANTIESLUITING: 
MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAKANTIESLUITING: 
MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAKANTIESLUITING: 
MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.

Op alle 
gouden 
sieraden 

15% korting*
Alleen geldig tijdens koopzondag.

*Zie onze voorwaarden.

SWITCH

Bij iedere 
aankoop 
maakt u 

kans op een 
kadobon van 

€100,-

Actie loopt tot 22 dec. 

Openingstijden:
Maandag – gesloten
Dinsdag t/m donderdag – 09.30 tot 18.00 uur
Vrijdag – 09.30 tot 20.00 uur
Zaterdag – 09.30 tot 17.00 uur

Heuvel 34          -          5492AD Sint-oedenrode          -           www.sasentas.nl

Feestelijk openingsweekend!!
16, 17 en 18 november 
10% korting op alles!!

Koop iets in november en win 
een Sas & Tas cadeaubon van 
100 euro!  Ook in december 

(tot de 22e) houden we deze actie!!

Sas & Tas opent haar deuren 
op vrijdag 16 november vanaf 9.30 uur!

Feestelijk openingsweekend Sas & Tas

Aankomend weekend is het feest bij de allernieuwste 
winkel van Sint-Oedenrode: Sas & Tas, een onder-
deel van Welten Lederwaren. Vanaf vrijdagochtend 
09.30 uur vliegen de deuren open en kan Rooi en 
omstreken komen kijken naar de prachtige tassen en 
accessoires voor vrouwen en schoenen voor heren. 
Eigenaresse Ellen: “Behalve tassen verkopen we ook 
riemen, sjaals, portemonnees, handschoenen en nog 
veel meer accessoires.  De mooie producten moeten 
mijn klanten naar binnen trekken. Het wordt zeker 
niet te vol, maar overzichtelijk en aantrekkelijk om 
rond te snuffelen.”
De merken die Sas & Tas gaat voeren: Roberto 

d’Angelo, Cowboybelt, Mucho Gusto, Ferrici,  HJ 
de Rooy, Cowboybag en Bulaggi. Afgelopen week 
kwamen daar Bickeley & Mitchell, Phillipi en Bejj 
bij. Bickeley & Mitchell biedt zeer warme en zachte 
shawls, handschoenen en mutsen. Heerlijk voor de 
komende winter. Bejj is een exclusief merk naar Ita-
liaans model. Speciaal voor de modebewuste man. 
Phillipi daarentegen is een accessoiremerk, ook voor 
mannen. Denk daarbij aan sigarettenhouders, visi-
tekaartjeshouders, balpennen en een manicureset. 
“We hebben zoveel mooie spullen! Het is een genot 
om bij ons binnen te kijken”, nodigt Ellen uit.
Sas & Tas heeft ook een geweldige webwinkel. Kijk 
maar eens op www.sasentas.nl. Een uitgebreide 
webshop met nog meer accessoires en tassen!

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

www.sasentas.nl
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SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Wij knallen het jaar uit:
SALE IS GESTART

Zondag 9 december 
open 11 - 17 uur

KERSTMARKT-Actie: 

KOFFEREN 21 A - SINT-OEDENRODE - 0413 470561 - www.switchfashion.nl 

KERSTMARKT-Aktie 
donderdag – vrijdag – zaterdag – zondag
OUTLET winterjassen en kleding ½ vd ½

KOFFEREN 21 A - SINT-OEDENRODE - 0413 470561 - www.switchfashion.nl 

donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag
OUTLET winterjassen en kleding ½ vd ½

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAKANTIESLUITING: 
MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.
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OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAKANTIESLUITING: 
MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.

Op alle 
gouden 
sieraden 

15% korting*
Alleen geldig tijdens koopzondag.

*Zie onze voorwaarden.

Bij iedere 
aankoop 
maakt u 

kans op een 
kadobon van 

€100,-

Actie loopt tot 22 dec. 

Openingstijden:
Maandag – gesloten
Dinsdag t/m donderdag – 09.30 tot 18.00 uur
Vrijdag – 09.30 tot 20.00 uur
Zaterdag – 09.30 tot 17.00 uur

Heuvel 34          -          5492AD Sint-oedenrode          -           www.sasentas.nl

Feestelijk openingsweekend!!
16, 17 en 18 november 
10% korting op alles!!

Koop iets in november en win 
een Sas & Tas cadeaubon van 
100 euro!  Ook in december 

(tot de 22e) houden we deze actie!!

Sas & Tas opent haar deuren 
op vrijdag 16 november vanaf 9.30 uur!

Feestelijk openingsweekend Sas & Tas

Aankomend weekend is het feest bij de allernieuwste 
winkel van Sint-Oedenrode: Sas & Tas, een onder-
deel van Welten Lederwaren. Vanaf vrijdagochtend 
09.30 uur vliegen de deuren open en kan Rooi en 
omstreken komen kijken naar de prachtige tassen en 
accessoires voor vrouwen en schoenen voor heren. 
Eigenaresse Ellen: “Behalve tassen verkopen we ook 
riemen, sjaals, portemonnees, handschoenen en nog 
veel meer accessoires.  De mooie producten moeten 
mijn klanten naar binnen trekken. Het wordt zeker 
niet te vol, maar overzichtelijk en aantrekkelijk om 
rond te snuffelen.”
De merken die Sas & Tas gaat voeren: Roberto 

d’Angelo, Cowboybelt, Mucho Gusto, Ferrici,  HJ 
de Rooy, Cowboybag en Bulaggi. Afgelopen week 
kwamen daar Bickeley & Mitchell, Phillipi en Bejj 
bij. Bickeley & Mitchell biedt zeer warme en zachte 
shawls, handschoenen en mutsen. Heerlijk voor de 
komende winter. Bejj is een exclusief merk naar Ita-
liaans model. Speciaal voor de modebewuste man. 
Phillipi daarentegen is een accessoiremerk, ook voor 
mannen. Denk daarbij aan sigarettenhouders, visi-
tekaartjeshouders, balpennen en een manicureset. 
“We hebben zoveel mooie spullen! Het is een genot 
om bij ons binnen te kijken”, nodigt Ellen uit.
Sas & Tas heeft ook een geweldige webwinkel. Kijk 
maar eens op www.sasentas.nl. Een uitgebreide 
webshop met nog meer accessoires en tassen!
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Zondag open 12 – 17 uur

In december óók 
elke maandagmiddag open

Kortingen 
tot 75 %

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Wij gaan verhuizen

SALE!!!
ivm aanstaande verhuizing naar de Hertog Hendrikstraat

ALLES MOET WEG!

Volop 
korting op 

2013 
modellen

Alle Ultima kleding in de winkel: broeken, jacks, winterbroeken....uitzoeken:
 2 voor de prijs van 1 en zelfs 5 voor de prijs van 2 (de goedkoopste artikelen zijn gratis)

 Kinder� etsen: alle 2013 modellen...-50%...nu of nooit!!!!

ALLES MOET WEG!

Trek Copenhagen: 
degelijke school/stads� ets 
met dragers voor en achter,
 3 versnellingen, anti lek 
banden van 499.- 
voor 425.- 
(leverbaar in meerdere kleuren)

Sparta B1: Degelijke, 
sportieve � ets met de 
beroemde Boch motor: goed 
voor 100km+ � etsplezier, 
oliedruk remmen, lage instap, 
moderne vormgeving. 
van € 2499.- nu 
voor € 2099.-

Batavus Nice 7: 
� jn rijdende stads� ets/school-
� ets met 7 versnellingen van 
Shimano Nexus. 
Veel � ets voor weinig geld! 
van €649 nu 
voor 549.-
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Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Heuvel 30, Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471737

25 JANUARI
ZATERDAG 

GEEFT U GRATIS TIPS EN ADVIES
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur tijdens de officiële opening van:

GEEFT U GEEFT U GRATIS TIPSGRATIS TIPS EN ADVIES
MARI VAN DE VEN
MEET & GREET

www.stylishkappers.nl

     Like us on Facebook!

Senz Haircare is voortaan Stylish Kappers

Op 1 december gingen de deuren van 
kapsalon Senz Haircare aan de Heu-
vel na een korte sluiting weer open. 
De salon is namelijk sinds dat mo-
ment in handen van Topstyliste Eva 
Wouters. 

“Het plan was in eerste instantie om 
vanaf 1 januari open te gaan als Sty-
lish Kappers, een nieuwe naam, uit-
straling en werkwijze hebben immers 

de nodige voorbereiding nodig. Maar 
we konden het niet over ons hart 
verkrijgen om de trouwe klanten van 
Senz Haircare tijdens de feestdagen in 
de kou te laten staan. Vandaar dat we 
per 1 december toch direct weer open 
zijn gegaan in de oude setting en on-
der de naam zoals deze destijds was”, 
aldus Eva.

Inmiddels zijn alle voorbereidingen 
getroffen en heeft de salon een me-
tamorfose ondergaan. Met name aan 
de buitenzijde van het pand zijn de 
veranderingen duidelijk te zien. De 
nieuwe naam staat prominent op de 
gevel. Maar ook binnen zijn er de no-

dige zaken aangepast. “We wilden er 
toch een frisse wind doorheen laten 
gaan. We gaan het immers anders 
en vooral beter doen dan voorheen”, 
vertelt Eva. Ondanks dat er niks mis 
was met het niveau van het team zijn 
de kapsters afgelopen weken volop 
bijgeschoold. “En we blijven in de 
toekomst continue trainen. We gaan 
voor topkwaliteit”, vult de topsty-
liste aan. Ze heeft bij haar voorma-
lige werkgever “Rob Peetoom Hair 
& Make Up Den Bosch Mari van de 
Ven” in s’-Hertogenbosch geleerd 
hoe de lat hoog te leggen. 
“De reacties van klanten zijn enorm 
positief, we zien heel veel oude klan-
ten terug maar er komen ook dage-
lijks nieuwe klanten bij. Deze komen 
uit heel de regio en zelfs ver daarbui-
ten. Het leuke is dat de meesten direct 
alweer de volgende afspraak plannen, 
dat is voor ons toch een compliment!” 
aldus haarstylistes Laura en Ilse.
Stylish Kappers is dus al volop in be-
drijf, maar op 25 januari wordt de zaak 
nog officieel geopend door niemand 
minder dan Nederlands bekendste 
Topstylist Mari van de Ven. Hij zal in 
de middag aanwezig zijn om alle aan-
wezigen tijdens een meet&greet gra-
tis tips en adviezen te geven. Meer in-
formatie daarover leest u de komende 
weken in DeMooiRooiKrant en op de 
website van Stylish Kappers; 
www.stylishkappers.nl.

Bedrijf: Stylish Kappers
Eigenaar: Eva Wouters 

advertorial

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    18-01-2014    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19     5491 JL  SINT-OEDENRODE    T 0413 473038

PRESENTATIE VAN ONZE WERKWIJZE 
EN ONDERWIJSVISIE EN HOE WE DIT 
VERTALEN NAAR DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

openbare basisschool 
sint-oedenrode

openbare basisschool 
sint-oedenrode

OPEN DAG
ZATERDAG    18-01-2014    10.00 - 12.00 uur

www.obs-despringplank.nl
WILHELMINASTRAAT 19     5491 JL  SINT-OEDENRODE    T 0413 473038

PRESENTATIE VAN ONZE WERKWIJZE 
EN ONDERWIJSVISIE EN HOE WE DIT 
VERTALEN NAAR DE KLASSENSITUATIE

EEN KIJKJE IN GROEP 1-2
RONDLEIDING DOOR DE SCHOOL

INFORMATIEF GESPREK
INFORMATIEPAKKETTEN

openbare basisschool 
sint-oedenrode

Vervolg voorpagina

Belevingscentrum De Gasthuishoeve als uithangbord 
voor regionale boomkwekers
Via een webshop of via een medewer-
ker.” De Gasthuishoeve zal een trek-
pleister worden voor toeristen, passe-
rende wandelaars en fietsers, groepen 
ouderen en scholieren. In een grote 
notendop worden er alle aspecten van 
boomteelt uitgelegd. 
“Zeer waarschijnlijk is De Gasthuis-
hoeve straks zeven dagen per week 
open”, onthult van den Hurk. “Er 
worden dan excursielessen gegeven 
op dit terrein, maar het is ook mo-
gelijk om rondleidingen te krijgen bij 
boomkwekers in de buurt. Er zijn veel 
verschillende soorten kwekers en dat 
kan worden uitgelegd tijdens een ex-
cursie. We willen graag laten zien wat 
er speelt in onze sector en de mensen 
het gevoel geven dat ze bij de bron 
kopen. Dat kan straks bij De Gasthuis-
hoeve.” Sint-Oedenrode krijgt er weer 
een trekpleister van formaat bij. Stich-
ting Roois Landschap is enthousiast, 
evenals de Kunststichting. Die heeft 
al aangegeven dat het pad van het 

Duizendjarig woud achter de Ahrend 
straks uit zal komen bij het nieuwe be-
levingscentrum. 
 
Geschiedenis herhaalt zich
Dit ambitieuze project van de ge-
zamenlijke boomkwekers betekent 
ook de redding voor de Sint-Paulus-
gasthuisjes in het centrum van Sint-
Oedenrode. Vorige week viel in De-
MooiRooiKrant al te lezen over de 
historische link tussen de toenmalige 
Gasthuishoeve en de huisjes in het 
dorp. In wezen hield de Gasthuishoe-
ve de vrouwelijke bewoners van de 
gasthuisjes in leven door ze te voor-
zien van levensmiddelen. Ook in deze 
tijd verkeren de Sint-Paulusgasthuisjes 
in zwaar weer. De gemeente zoekt al 
enige tijd een nieuwe of extra bestem-
ming voor het gebouw om het levens-
vatbaar te houden. Dat is nu gelukt, 
omdat de nieuwe Gasthuishoeve ook 
onderdak krijgt in het historische ge-
bouw. Samen met het VVV en het 

Poffermuseum zal het de ruimtes in 
gaan richten. Met informatie gevulde 
vitrines moeten toeristen en andere 
bezoekers bewegen om een bezoek 
te brengen aan de Gasthuishoeve. 
Het hele plan heeft van de Provincie al 
subsidie gehad. Binnen nu en een paar 
weken wordt het gebouwtje opnieuw 
geïsoleerd. Volgend jaar krijgt de bin-
nentuin een opknapbeurt. 

Symposium en open dag
Medio 2013 tekenden Stichting Roois 
Landschap en de Rooise boomkwe-
kers een convenant tot intensieve sa-
menwerking. Daaruit vloeit voort dat 
ze samen een boomteeltsymposium 
gaan geven op het terrein van Van 
den Hurk. Dat zal op dinsdagavond 21 
januari zijn. De twee dagen daarna is 
vakpubliek welkom om te kijken wat 
de regionale boomkwekers in huis 
hebben. Op zaterdag en zondag is er 
een Open Weekend voor gewoon pu-
bliek.
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COMPUTERS

LAPTOPS

TELECOM

TOEBEHOREN

REPARATIES

ONDERHOUD

Lezerspodium....
Door: Antoon Buiting

Communiceren
In de media verscheen recent een artikel over een mevrouw die getrof-
fen was door een ziekte die haar beperkt op verschillende terreinen. 
Dat is niet mis. Ik wil op geen enkele manier iets afdoen aan de vele 
beperkingen die deze mevrouw ondervindt. Toch zijn er op dit vlak veel 
meer mensen die een persoonlijk verhaal zouden kunnen vertellen. Bij-
voorbeeld van ouderen die in de laatste periode van hun leven moeten 
ervaren dat zien, horen, lopen enz. langzaam of ineens uitvallen. Fiet-
sen, wandelen of lezen is bijvoorbeeld van de een op de andere dag 
geschiedenis; een ervaring uit het verleden.

Van vele mensen in Sint-Oedenrode is een persoonlijk verhaal te vertel-
len. Over hun worsteling om toch het beste van hun leven te kunnen 
maken. Om met veel vallen en met hulp van veel medemensen weer 
enigszins op te staan.
De Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode is een vrijwilligersorgani-
satie die zich al jaren inspant om mensen met een beperking volwaardig 
mee te kunnen laten doen in onze samenleving. Die samenleving is in het 
verleden niet gewend geweest rekening te houden met mensen die niet 
al hun ledematen volledig kunnen gebruiken. Het barstte van de trap-
pen, opstapjes, drempels, smalle deuren, hoge toonbanken enzovoort. 
Gelukkig is daar een kentering in gekomen. Dat ging en gaat nog steeds 
niet ineens en vanzelfsprekend. Daar verandering in brengen kunnen de 
vrijwilligers van de Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode niet al-
leen en daarom staat het telefoonnummer van de stichting in de service-
kolommen van de media en de gemeentegids; alle ervaringen van de 
Rooise inwoners zijn welkom.
Tot slot wil ik nog opmerken; bij de steile helling van de Emté richting 
Primera staat een bordje met een rolstoelsymbool dat naar rechts ver-
wijst. Op de hoek van de winkelpanden is een toegankelijke helling ge-
maakt die aan de normen voldoet. 

Antoon Buiting
Voorzitter Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

Op 6 januari jl. hield SKOSO haar 
traditionele nieuwjaarsreceptie in de 
Knoptoren voor (oud)personeelsle-
den, raad van toezicht, ouderraden, 
medezeggenschapsraden en stu-
denten. Het was een drukbezochte 
en geanimeerde bijeenkomst waarin 
door directeur-bestuurder Frans de 
Baaij werd teruggekeken op het af-
gelopen jaar en vooruitgeblikt naar 
het jaar 2014.

Gekeken naar de onderwijskwaliteit 
heeft SKOSO een goed jaar achter 
de rug.
De inspectie heeft alle scholen po-
sitief en dus met groen beoordeeld.
Het ziekteverzuim was met 2½ % 
opnieuw één van de laagste in de 
regio en zelfs ook landelijk gezien.  
Hoewel door de krimp van het aan-
tal leerlingen de inkomsten zijn afge-
nomen, verwacht SKOSO het boek-
jaar 2013 met een positief resultaat 
af te sluiten.

Het afgelopen jaar is een belangrijk 
project van SKOSO afgerond, na-
melijk de realisatie van de nieuwe 
basisschool De Sprongh in de nieu-
we multifunctionele accommodatie 
“De Loop’r” in Olland.  Op 1 januari 
is de heer René Rooijakkers gestart 
met zijn werkzaamheden als direc-
teur van bs. St. Antonius van Padua. 

De belangrijkste speerpunten die 
SKOSO voor 2014 op de agenda 
heeft staan:
•  De oprichting van het nieuwe sa-

menwerkingsverband “Passend 
Onderwijs 30.06” in de regio 

Noordoost Brabant. SKOSO wil de 
kinderen zo thuisnabij als mogelijk 
het beste onderwijs bieden en de 
beste leerlingenzorg.

•  Intensieve samenwerking met 
partners in (buitenschoolse) op-
vang zoals De Verbinding, Belle-
fleur, Korein en Humanitas. Waar 
mogelijk worden deze partners 
gehuisvest in leegstaande loka-
len van de basisscholen. Maar er 
wordt vooral ingestoken op een 
inhoudelijke samenwerking waar-
bij getracht wordt Integrale Kind-
centra te realiseren.

•  SKOSO gaat met haar personeels-
leden verder investeren in een 
professionele cultuur en leerge-
meenschap in alle lagen van de 
organisatie en heeft daarvoor een 
project ontwikkeld: “Bouwstenen 
en bruggenbouwers”.

•  Naast de onderwijsinspectie be-
waakt SKOSO ook zelf haar kwali-
teit door het uitvoeren van interne 
audits en externe visitaties. Het af-
gelopen jaar is daarmee een start 
gemaakt en dit zal worden gecon-
tinueerd.

•  De scholen gaan verder met het 
ontwikkelen van digitale leerom-
gevingen door het steeds meer 
inzetten van tablets in de groepen.

•  Alle scholen van SKOSO leiden 
toekomstige leerkrachten op en 
enkele scholen gaan zich ontwik-
kelen van keurmerkschool tot aca-
demische opleidingsschool, waar 
in toenemende mate ook onder-
zoek plaatsvindt.

•  Momenteel wordt gewerkt aan 
een Strategisch huisvestingsplan. 
Daarbij worden alle scholen ge-
scand en wordt gekeken naar as-
pecten als bouwkundige kwaliteit, 
leegstand, veiligheid, exploitatie 
en binnenmilieu. Door de krimp 
van het aantal leerlingen is er leeg-
stand ontstaan, wat onnodige kos-
ten met zich mee brengt.

SKOSO vindt het van belang om 
alle schoolgebouwen op maat te 
maken en daarin, naast het geven 
van onderwijs, ook andere partners 
te betrekken waarmee samen Inte-
grale Kindcentra kunnen worden 
gevormd.
Het meest concreet is het plan tot 
renovatie of nieuwbouw van bs. 
Sint Antonius van Padua. Hierover 
zal begin 2014 een besluit worden 
genomen.
•  SKOSO intensiveert de samenwer-

king met collega-besturen in de re-
gio Meierij, bekend onder de naam 
Dommelgroep’. Vanaf 1 januari zal 
de volledige administratie in eigen 
beheer worden uitgevoerd.

Het motto van SKOSO is: “Goed 
onderwijs; dat doen we samen”. Het 
kind is daarbij het uitgangspunt van 
ons handelen. Kinderen moeten stra-
len. Daarom zijn we steeds in ont-
wikkeling met een open blik naar de 
omgeving. Alles wat we doen moet 
gericht zijn op het primaire proces, 
het leren van de kinderen. We zijn 
volop bezig de aanwezige kwaliteit 
binnen onze scholen meer expliciet 
te maken om zo de kwaliteit op alle 
scholen te verbeteren. Dat betekent 
dat we resultaatgericht werken op 
alle niveaus in de organisatie. We 
willen in het primair proces dat de 
leerling zich eigenaar voelt van zijn 
eigen leerproces. En dat verwachten 
we ook van professionals en leiding-
gevenden: eigenaarschap tonen en 
verantwoordelijkheid nemen.

Frans de Baaij sprak, mede namens 
de Raad van Toezicht, de directeuren 
en de staf, de hoop uit om samen 
met iedereen te kunnen werken aan 
een vruchtbaar SKOSO-jaar, waar 
met bezieling wordt gewerkt aan 
goede onderwijskwaliteit met een 
gemeenschappelijk doel: passend 
onderwijs voor alle kinderen in de 
gemeente Sint-Oedenrode.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Edwin
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Winnaars prijsvraag Autotron
Tijdens het tweede weekend van ja-
nuari vult Autotron Rosmalen zich 
wederom met tweewielers in alle 
soorten en maten. Maar het zijn niet 
alleen tweewielers die deze beurs de 
klok slaan. Ook dit jaar is de beursor-
ganisatie er weer in geslaagd om een 
groot aantal internationale airbrush-
artiesten naar de grootste Europese 
Airbrushshow te halen.

De lezers van DeMooiRooiKrant die 
wisten te vertellen dat een bromfiets 
maximaal 45 km/h per uur mag rij-
den op de rijbaan. En dat dat op een 
fietspad binnen de bebouwde kom 
30 km/h is terwijl dat buiten de be-
bouwde kom 40  km/h is, maakten 
kans op de toegangskaarten.

Na loting zijn de toegangskaartjes 
gewonnen door:

Hans van Eck;
Léon Koeleman; 
Frank geerts;
Wim van de Sande en
Patrick van Hastenberg

Zij mogen de kaartjes deze week op 
komen halen bij DeMooiRooiKrant. 
Hebt u dit keer geen prijs gewon-
nen, maar wilt u toch naar de Oldti-
mer Motoren en (Brom)fietsenbeurs 
in het Autotron, dan kan dat toch. 
De beurs is op zaterdag 11 en zon-
dag 12 januari 2014 geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt € 12,50 en kinderen tot 15 
jaar hebben gratis toegang.

Samen 100

Wim van de Wiel uit Boskant is begin 
januari 68 jaar geworden. Toevallig 
is hij samen met de leeftijden van de 
kleinkinderen precies 100 jaar!  

De namen leeftijden v.l.n.r.: Jibbe 
van de Ven 5 jaar, Guusje van de Ven 
7 jaar, Jort Brouwers 9 jaar, 
Tim Brouwers 11 jaar en Wim van de 
Wiel 68 jaar.

Lola

Onze dochter Lola is geboren op 
27-12-13

Zusje van Mel
dochter van 

Barry Rovers en Debbie van Gemert 
Oranje Nassaulaan 108

5491 HL Sint Oedenrode 

Trots en blij verwelkomen wij
Daan

Geboren op 
31 December 2013

Broertje van Roos
Zoon van 

Paul & Imke Verhappen
Primulastraat 16
5492 JH Nijnsel

Noreen
ziet halve Sarah
Gefeliciteerd!!

Muziekinstrumenten
Pro-Audio - Accessoires 
Reparatie - Onderdelen

Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13:00 - 17:00
Woensdag: 13:00 - 17:00
 

Spoorlaan 30 Schijndel 
www.muziekserviceschijndel.nl 

073-7370177

Donderdag: 13:00 - 20:00
Vrijdag: 13:00 - 17:00

Zaterdag 13:00 - 16:00

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD
Susan Olijslagers

GEFELICITEERD

Graag wil ik 
AUTORIJSCHOOL 

D'N DOMMEL 
bedanken voor het 

1e keer behalen van 
mijn rijbewijs

Groetjes Femke

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

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

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

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

12-1-2014
Onze klèène 30 jaar

Proficiat
Mam & Peer
Pap & Mieke

Mirjam         Sarah 
11-01-2014

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

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

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

Bedankt....

voor alle lieve groeten, 

emails, berichtjes, 

bloemen, wensen,

 gedachtes......

Teveel om op te noemen, 

maar fantastisch om te 

weten dat jullie zo 

meeleven!

Bas van Turnhout

Choral Evensong: Anglicaanse koor- en orgelmuziek
Op zondag 19 januari vindt in de Lam-
bertuskerk in Gemonde een bijzonder 
optreden plaats van de Boxtelse Can-
torij onder leiding van Wil Barten. Dit 
is een unieke gelegenheid om dicht bij 
huis het programma te horen dat het 
ensemble tijdens hun reis naar Canter-
bury heeft uitgevoerd. 

De Boxtelse Cantorij:
De Boxtelse Cantorij is een kamer-
koor dat zich gespecialiseerd heeft in 
muziek uit de Renaissance en Engelse 
kerkmuziek uit heden en verleden. Het 
staat sinds de oprichting in 1969 onder 
leiding van Wil Barten en bestaat dus 
nu  al 45 jaar. Al snel na het ontstaan 

wist de Cantorij een naam op te bou-
wen met uitvoeringen van grote po-
lyfone werken, die nog nooit hadden 
geklonken.  Ook specialiseerde het 
koor zich als eerste in Nederland in de 
muziek van de Anglicaanse Evensong. 
Het koor heeft in die 45 jaar regelma-
tig concerten in binnen- en buitenland 
gegeven, heeft verschillende radio- en 
TV-opnames verzorgd, en heeft reeds 
twaalf maal het kathedrale koor van 
Canterbury vervangen door geheel in 
de Anglicaanse traditie de Evensongs 
in deze beroemde kathedraal op te 
luisteren.

Reserveren per email wordt aanbevolen 
Per email aan akedw@hetnet.nl  door-
geven:  naam + woonplaats en aantal 
te reserveren plaatsen in de kerk.     
Desgewenst ook doorgeven van aan-
tal te reserveren plaatsen in het thee-
huis (er is beperkt plaats!). Tegelijker-
tijd 5 euro per persoon overmaken 
naar bankrekening 84-68-18-574 tnv 
A.Wenstedt, Gemonde (onder vermel-
ding van uw naam, woonplaats en het 
aantal plaatsen in de kerk).
Daarna ontvangt u het volledige pro-
gramma per email. De bevestigings-
email print u uit als betalingsbewijs bij 
binnenkomst van de kerk, waar u een 
goede gereserveerde zitplaats krijgt. 
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Mooi op  leeftijd
Nieuwjaarsbal in Odendael

Het traditionele Nieuwjaarsbal van 
de KBO werd afgelopen zaterdag ge-
houden. Vanaf halfacht tot elf uur ‘s 
avonds was het ouderwets dansen in 
‘De Ontmoeting’ in Odendael. Het 
Heuveltrio speelde bekende muziek 
uit vroegere tijden en dat het publiek, 
dat van heinde en verre naar Sint-
Oedenrode was gekomen, dat waar-

deerde was te zien op de 
dansvloer.

Natuurlijk hoort bij een 
nieuwjaarsbal ook een 
vooruitblik op het nieuwe 
jaar. En naast een goede 
gezondheid, want wie 
wenst dat niet, hadden de 
bezoekers zo allemaal een 
goede reden om hoopvol 

op 2014 vooruit te kijken.

Zo hoopt mevrouw Van der Heijden, 
dat zij nog lang op het Kapittelhof kan 
blijven wonen. Voor haar hoeven alle 
nieuwbouwplannen daar in de buurt 
niet zo. Mijnheer van Hommel wil het 
komende jaar weer op zijn minst net 
zo veel gaan fietsen als het afgelopen 

jaar. Toen trapte hij zo’n 12.000 kilo-
meter weg tussen Eindhoven en Den 
Bosch. ”Zolang het niet glad is, maak 
ik elke dag, behalve zondags mijn ron-
de. De eerst 135 kilometer heb ik dit 
jaar alweer gemaakt”. 

Jan Foolen heeft zich voor 2014 ten 
doel gesteld om zijn ‘Koningstitel’ bij 
de visclub te gaan verdedigen. “Er 
komt wel wat geluk bij kijken, maar 
vorig jaar is het ook gelukt’. De heer 
Van Cuijk hoopt dat het een hete 
zomer wordt, “maar als het alleen 
warm wordt, dan ben ik ook al lang 
tevreden”, zo relativeert hij. Tenslotte 
hoopt mevrouw Gooijaerts uit Olland 
dat ze het komende jaar veel kan gaan 
dansen met haar danspartner.

Met KBO naar Senioren Expo in 
Veldhoven
Op dinsdag 14 januari rijdt er een 
bus van KBO Brabant naar de Senio-
renexpo in Veldhoven.
Er kunnen nog een paar mensen mee. 
Vol is vol. Leden van de KBO Olland, 
Boskant , Nijnsel en Sint-Oedenrode 
kunnen zich opgeven door voor 10 
januari a.s.  € 7,-  ( Entree incl. bus) 

over te maken op het Banknummer 
van KBO Sint-Oedenrode (NL 39 
RABO 0138218145) o.v.v. Senioren 
Expo Veldhoven. Het entreekaartje 
krijgt u in de bus uitgereikt. Opstap-
pen 9.00u op de Markt te Sint- 
Oedenrode. U wordt om 15.00u 
weer in Veldhoven opgehaald.

Fietsclub PVGE fi etst naar Nuenen
Op woensdag 15 januari om 10.00 
uur precies start onze 1ste 
winterfietstocht in 2014 vanaf het 
17 Septemberplein. Deze tocht 
voert via Bokt, dan langs de Dom-
mel en via Boord naar Nuenen om 
hier een uitgebreide koffiestop te 
houden. Tijdens de koffie zal het 
fietsprogramma voor 2014 worden 
gepresenteerd, incl. de zomerfiets-
driedaagse en de viering van het 30 

jarig jubileum van de fietsclub. Na de 
koffie wordt via Nederwetten terug-
gefietst naar Son en Breugel.
Het wordt een tocht van een ½ dag, 
waarbij we uiterlijk om 12.30 uur te-
rug zijn. 

Verdere inlichtingen bij fietsclubco-
ordinator: Herman 
Hendriks, tel.: 0499-473042; 
email: herman.j.hendriks@planet.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

KBO Programma Reizen 2014
De KBO St Oedenrode is voorne-
mens in 2014 twee vakantiereizen en 
een vijftal dagtochten aan te bieden. 
Op 12 mei maken we een 5 daagse 
vakantie naar Frankrijk en Duitsland. 
We gaan naar de Vogezen en het 
Zwarte Woud waarbij het accent zal 
liggen op cultuur en natuur. Mocht u 
hiervoor belangstelling hebben dan 
nodigen wij u uit op 16 januari om 
1030 uur de presentatie in Odendaal 
bij te wonen. Hierbij kunt u dan te-
vens lid worden (€ 23,00 p.p.) waar-
bij behalve reizen nog talloze andere 
mogelijkheden en hulp voor u open 
liggen. Bovendien merken wij bij de 
reizen en dagtochten steeds vaker 
dat mensen uit hun isolement kun-
nen komen, omdat de geborgenheid 
van een  groep als vertrouwd wordt 
ervaren. 

Om een breder publiek te dienen 
heeft de commissie reizen van de 
KBO zijn grenzen verlegd en komt 
ze in augustus met een fantastische 
vliegreis naar Krakau in Polen. In 
Polen hebben we de beschikking 
over een bus en een gids zal ons de 
hele week begeleiden. We komen 
ook in Auschwitz-Birkenau. Over 
deze reis komt in maart informatie 
in het kontaktblad. Natuurlijk mag u 
op 16 januari  wel uw belangstelling 

hiervoor uitspreken.

Ook houden we in 2014 hele en hal-
ve dagtochten, zodat er elke maand 
wel wat te doen is. Omdat de dag-
tochten tot € 60,00 kosten (alles 
inclusief behalve drankjes) kunt u 
deze ook aan iemand schenken als 
cadeau. Inschrijven gebeurt door 
overmaking op de rekening van de 
penningmeester waarbij de datum 
van overmaken bepalend is voor de 
volgorde van meegaan. Leden heb-
ben altijd voorrang op niet leden 
en leden van andere KBO’s zijn ook 
welkom. Omdat we geen winst hoe-
ven te maken worden de reizen per 
kostprijs aangeboden. Wenst u meer 
informatie dan kunt u contact opne-
men met: 

Jan Vogels 474065 
voorzitter van de commissie en 
meerdaagse reizen+dagtochten
Ton van den Hurk: 474516, 
meerdaagse reizen+dagtochten
Lia Fierens: 472746, 
korte dagtochten
Corrie v d Heyden: 473550, 
meerdaagse reizen Nijnsel 
Tonny van Acht: 479238, 
gedelegeerd bestuurslid en
penningmeester KBO 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

 

KENNISMAKINGS-
AANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

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

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Voor iedereen die kennis wil maken 
met de Vacustep en een steuntje in de rug 

om de Kerst kilootjes eraf te krijgen, 
nu een speciale aanbieding.

8x Vacustep voor € 49,00 
(normale prijs € 80,00) 

tegen inlevering van deze advertentie.
Geldig bij start in januari 2014 tegen inlevering van deze bon

Afscheidsreceptie Harrie Vulders

“Zonder Harrie zou De Beckart niet meer bestaan”

“Als er iets is, kun je altijd op 
Harrie rekenen.”  Dat dat door zijn 
dorpsgenoten bijzonder wordt ge-
waardeerd, bleek afgelopen zon-
dag in De Beckart tijdens de af-
scheidsreceptie van Harrie 
Vulders. Gestaag stroomde de zaal 
vol met mensen die Harrie graag 

de hand kwamen schudden. Om 
hem wat uitgebreider te spreken, 
bleek echter nog niet zo eenvou-
dig. De Nijnselnaar werd druk be-
zig gehouden.

Terwijl Gitaarclub Antonio zich van 
haar beste kant liet horen, haalden 

de gasten gezamenlijk herinnerin-
gen op. “Hij kwam vroeger dikwijls 
tennissen bij ons thuis op de baan”, 
zegt Martinus Kerkhof enthousiast 
en dat is niet zijn enige band met 
Harrie: “We hebben samen in het 
bestuur van het Antoniushuis geze-
ten en later ook in het bestuur van 

De Beckart.” Martinus blijkt niet de 
enige die op diverse fronten met 
Harrie te maken heeft. “Harrie is 
een echte verenigingsman”, geeft 
een dame aan. “Als Harrie er niet 
was, zou De Beckart niet meer be-
staan”, voegt haar tafelgenoot, 
Sjan Toelen, eraan toe. “Hij heeft er 
heel hard voor gevochten.”

Het voortbestaan van De Beckart 
heeft inderdaad aan een zijden 
draadje gehangen. “Ruim twin-
tig jaar geleden trof burgemeester 
Schriek een armzalig zootje aan”, 
licht Frans van den Boomen toe. 
“De burgemeester opperde dat 
daar net zo goed een ‘wasknijper-

fabriek’ van kon worden gemaakt. 
Om dat te voorkomen is toen de 
stichting NAB (Nijnsels Algemeen 
Belang) opgericht met één verte-
genwoordiger uit elke vereniging.” 
Nijnsel kwam in opstand, met 
Harrie als zeer belangrijk persoon. 
Sjan Toelen: “We hebben in heel 
Nijnsel een handtekenactie gevoerd 
om te voorkomen dat De Beckart 
zou verdwijnen. Harrie had ook 
connecties via de gemeenteraad. Hij 
zat als rode draad overal tussen.” 

Frans van den Boomen roemt 
Harrie als ‘Mister Beckart’. “Harry 
is jarenlang actief geweest in het 
bestuur en zelfs als vrijwillig be-
heerder. Eerst bij d’n Bouw (het An-
toniushuis) en later bij De Beckart. 
Hij was jarenlang dag en nacht aan-
wezig. Daar moet je echt hart voor 
hebben, anders hou je zoiets nooit 
vol.” 

Terwijl Harmonie Nijnsel inmid-
dels een aantal deuntjes weg-
speelde, ging de receptie nog een 
tijdje door. Harrie Vulders werd nog 
steeds druk bezig gehouden. Toch 
wisten de mensen hem allemaal 
te vinden en te feliciteren. Harrie 
Vulders’ vrijwilligersactiviteiten zijn 
niet ongemerkt gebleven. Hij hield 
het jarenlang vol. Nu stopt hij met 
zijn activiteiten in De Beckart, maar 
hij blijft hij actief op vele fronten. 

Ook in 2014 draait TVE door

TVE Reclameproducties heeft maar liefst drie splinternieuwe Agfa Ardeco’s in het machinepark 
erbij. Met een verviervoudigde kwaliteit en productiesnelheid kan er met trots gezegd worden 
dat de nieuwe aanwinsten TVE op een nog hoger level tillen op het gebied van geprint textiel. 
Het Rooise bedrijf kan nog hogere prestaties leveren op het gebied van kleur en fotografie, direct 
geprint op vrijwel elk polyester materiaal.

advertorial

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Hij had ‘m aorig geraokt
Hij had een � inke borrel op
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fa. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Jaarwisseling weer achter de rug...

hey,
nog een goeie 
jaarwisseling

gehad?

Mwa als 
eerste persoon

van het nieuwe jaar
iemand van de 
ambulance mijn 
hand gegeven

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

John van der Rijt

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Maria Sijbers

Houtsestraat 15
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Honderd jaar

mijn tante nonneke bestaat,
op enkele dagen na, een eeuw
ze is uitermate helder van geest
en zo kranig als een leeuw

het feest hebben we al gevierd
want je weet het nooit
‘t leven wordt door een macht be-
stierd
die soms roet in het eten gooit

derhalve een smakelijk voorschot
door onze familie bedacht
je kunt het maar hebben gehad,
het blijft een onzeker lot,
we hebben even zeer aards ge-
dacht

zij deelde volop in onze vreugd,
deed mee met krachtige stem
en zong tot slot, als enige, 
het oude lied uit haar jeugd:

“ honderd jaar na deze,
honderd jaar na deze,
zal ze er niet meer wezen”
in de glo..ri..ja
in ….de…… glo..ri..ja……….

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, 
waarom hebben vissen dan geen armen en benen? 

Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!
Aanmelden via www.tipmooirooi.nl

“De gemeente heeft het steeds over 
burgerparticipatie. TipMooiRooi lijkt me een 

goede manier om de wensen en interesse van 
de burger kenbaar te maken.”  

- Mies Kreijveld

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

Oplossing vorige week:  
SPORTSCHOOL VAN DE OEVER

WINNAAR: H. V. DIJK
LAAN TEN RODE 30
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

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

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

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
slingers, ballonnen, festiviteiten, gezelschap, bierglas, chips, 

vieren, dansen, muziek, zingen
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Leven verzin je niet

Terwijl wij keken, zagen wij
hoe het land zich bewoog
hoe het leefde
hoe het aan ons voorbijtrok
met het gezicht van kinderen
en trekken van de ouderdom

Ver weg in ons wisten wij wel
dat wij het zelf waren
dat land en dat bewegen 
– spiegel van onze ziel –  

Wij leefden maar
en verder
en voort

    Kees Hermis

Uit: De dood weersproken, 1995

Piept ’t of kraakt ‘t, Rien van den Oever maakt ‘t

Heeft u problemen met uw bladbla-
zer? Wordt het tijd dat uw bosmaai-
er een opknapbeurt krijgt of moet 
de grasmaaier eens goed worden 
nagekeken? Dan is er tegenwoordig 
maar één oplossing: u moet bij Rien 
van den Oever zijn. Hij is de specia-
list op het gebied van tuin- en park-
machines. Zijn expertise gaat echter 
veel verder. 

Ervaring 
Rien van den Oever staat synoniem 
voor vakmanschap. De Rooienaar 
heeft jarenlang ervaring in de ma-
chinebranche. Hij is een echte tech-
neut. Rien: “Sinds 1977 houd ik me 
bezig met reparatie en onderhoud 
van machines en dan met name van 
tuin- en parkmachines. Door mijn er-

varing kan ik zowat alles maken. Bo-
vendien weet ik precies wat voor on-
derhoud een machine nodig heeft.” 
Vooral in deze tijd van het jaar is het 
nodig om bijvoorbeeld uw bladbla-
zer, grasmaaier, zitmaaier, bosmaai-
er, uw elektrische heggenschaar of 
andere tuinmachines te voorzien 
van een goede opknapbeurt. “Dat 
is vooral nodig om latere schade te 
voorkomen”, tipt de techneut. “Als 
je machines niet goed onderhoudt, 
gaan ze stuk. Bovendien kun je het 
ook op andere manieren gaan mer-
ken als bijvoorbeeld de grasmaaier 
een beurt nodig heeft.” Rien geeft 
een heel mooi voorbeeld. “Soms 
zie je gazons die geel zijn. Dat komt 

dan doordat de messen van de gras-
maaier bot zijn. Het gras wordt dan 
verkeerd gekortwiekt, het raakt als 
het ware beschadigd. Als je de mes-
sen goed slijpt voorkom je dat.” Een 
ogenschijnlijk simpele tip. Je moet 
het maar weten. Rien weet het in 
ieder geval en deelt graag zijn tips 
met u.

Eerlijk en duidelijk advies
Het geven van tips valt onder ad-
vies. Eerlijk en duidelijk advies. Dat 
past bij Rien van den Oever. “Ser-
vice en garantie staan bij mij hoog 
in het vaandel”, vertelt Rien. “Ook 
als u een vraag heeft of advies wilt 
dan kunt u mij altijd bellen. Of kom 
gewoon even langs.” Rien kan veel 
voor u betekenen. Rien van den 
Oever staat voor u klaar als het gaat 
om reparatie en onderhoud van alle 
merken machines. Bovendien kan 
hij de juiste onderdelen aankomen. 
Zijn vakmanschap gaat nog veel ver-
der. Rien levert eveneens draaiwerk, 
freeswerk, laswerk en is in staat 
om alle gereedschappen te leveren. 
Daarnaast heeft hij lagers, V-snaren 
en allerlei bouten en moeren op 
voorraad. U zult dan ook niet ver-
baasd opkijken van Rien’s lijfspreuk: 
‘Piept ’t of kraakt ‘t, Rien maakt ‘t. 
Rien van den Oever maakt het. Dat 
is zeker. Ook verkoopt hij park- en 
tuinmachines. Hij adviseert het juiste 
apparaat voor de juiste werkzaam-

heden. Bent u op zoek naar een 
nieuw apparaat? Twijfelt u aan de 
staat van uw machine of weet u dat 
het een opknapbeurt nodig heeft? 
Loop dan eens binnen bij Rien van 
den Oever. 

Rien van den Oever, 
Hoogeind 10, Sint-Oedenrode,
0413-473521, 06-55947378    

Bedrijf: Rien van den Oever, 
Tuin- en parkmachines, techniek, 
reparatie, onderhoud en verkoop.
Eigenaar: Rien van den Oever.

advertorial

Ook toe aan 
een nieuwe 

professionele 
coupe en 

kleuring voor 
in 2014?
en/of een 

professionele 
gezichtsbehandeling? 

van 14 jan. tot 14 maart 
Actie Savohs 

14%  korting 
voor iedere Coupe knip en 

Sebastian kleurbehandeling.
(evt. Cellophanes)

Ook hebben we aan de 
heren gedacht: 
10% korting 

als u binnen 5 weken een 
nieuwe afspraak maakt.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

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

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

T: 0413-478388 E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

Het weer is een van de de meest besproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelopen 
maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het te warm 
of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we gewoon 
dat wat we verdienden?

December is de eerste wintermaand, maar daar was dit jaar weinig van te 
merken. In het beging van de maand daalde het kwik weliswaar een paar 
keer tot onder het vriespunt. Maar vanaf 21 december, de start van de 
winter, werd het niet kouder dan 1.8°C. 

Veel te warm en nauwelijks vorst
De laatste maand van 2013 was daarentegen een uitgesproken zachte 
maand. De gemiddelde temperatuur bedroeg 5,6°C. Dat is 2.1° warmer 
dan normaal, want normaal is dat slechts 3,5°C. De laagste tempera-
tuur hadden we dinsdag 3 december, toen daalde het kwik tot -3,6°C. 
De hoogst gemeten waarde van de vorige maand was 12,8 °C. Dat was 
daags voor Kerstmis op 24 december.

Droge maand
Veel regen viel er in december 2013 niet. In totaal tapten we 66,8 mm 
regen af. Normaal valt er in deze periode 75 mm regen. De meeste regen 
viel er zaterdag 28 december, toen viel er in totaal 15,8 mm regen. In to-
taal bleef het op dertien dagen helemaal droog  en hadden we vier dagen 
dat er minder dan 1 mm regen viel.

Veel zon
Ook wat de zon betreft was de afgelopen maand ons goed gezind. We 
konden met zijn allen maar liefst 76 uur en 36 minuten van de zon genie-
ten. Normaal is dat in december maar 60 uur. Als we dan bedenken dat de 
zon in deze tijd van het jaar nog geen acht uur per dag schijnt, dan staan 
die zestien extra uren feitelijk voor ruim twee volle dagen zon.

Regelmatig veel wind
De wind liet in december wel regelmatig van zich spreken. Zo hadden we 
in totaal vier dagen met veel wind. Al bleven ons echte stormen bespaard. 
De hoogst gemeten windsnelheid bedroeg 26,5m/s en dat is ruim 95 
km/u. Die windvlaag werd op dinsdag 24 december gemeten.  

Weer over het weer

Commissie Krant door 
Janine van der Linden

Dit jaar bestaat de carnavalskrant 55 
jaar en daarvoor willen wij iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt har-
telijk bedanken! Het vastenaovond 
blaike “De Papbuik” wordt met veel 
zorg en plezier gemaakt. Dit begint al 
in september/oktober. 

Verschillende carnavalsclubs worden 
ingeschakeld om advertenties op te 
halen in voornamelijk gemeente Rooi 
(Papgat). Voordat deze clubs rond-
gaan, is het voorwerk al gedaan door 
de commissie Krant. Voorbereidend 
werk; zoals de lijst van de adverteer-
ders van het jaar ervoor updaten, alle 
advertenties uitknippen uit de oude 
krant en op de persoonlijke brieven 
plakken, zodat de adverteerder kan 
zien hoe de advertentie er het afgelo-
pen jaar uitzag. Door deze adverteer-
ders kan de krant in leven gehouden 
worden! Als alle advertenties binnen 
zijn, kunnen we de pagina’s opma-
ken, controleren, enz. Er komen ook 
geschreven stukjes binnen van car-

navalsclubs of van mensen die ”iets 
hebben” met het carnaval in Papgat. 
De krantencommissie maakt van alle 
aangeleverde advertenties en ge-
schreven stukjes een digitale krant en 
levert deze af bij de drukker. Het blijft 
toch elk jaar een spannend moment 
als we dan “De Papbuik“ echt in onze 
handen hebben. Vroeger  gingen de 
dames van de Rv11 en/of stichting 
kranten rapen (rondjes rond de tafel 
lopen en de stapels papier in elkaar 
steken) met verse chocoladebollen 
en een flinke pan soep. Nu is dit niet 
meer nodig, want de kranten komen 
kant en klaar uit de pers. De kran-
ten worden geteld en worden door 
de clubs (sinds vorig jaar) gratis huis 
aan huis bezorgd. De eventuele vrij-
blijvende gift komt geheel ten goede 
aan die vereniging. 

Verder willen we jullie weer veel lees-
plezier toewensen namens de com-
missie krant: Frans Habraken, Arnie 
v.d. Heijden, Hans en Marie Ellen 
Zonnenberg, Ans Verbakel, Elise Strij-
bos, Broer Wouters, Marjo van Lan-
gen, Jan Bekx en Janine v.d. Linden. 

nog   dagen

tot carnaval  
53PAPGAT JOURNAAL

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Vakfotografie hoeft niet duur te zijn, 
kijk op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

Vers (diepvries)vlees voor honden!
Veel verschillende smaken; 

compleet voer.
Netjes & schoon verpakt.

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimin-
gen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

--------------------------------------
DETECTIVEBUREAU DE ROOISE RAAF. 
Wilt u privé of zakelijk iets uitgezocht 
hebben, neem dan contact op met Rien 
Raavens. Discretie verzekerd. 
www.rooiseraaf.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Verras iemand met een cadeaubon al-
tijd origineel en leuk, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 380,- incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Bent u op zoek naar een bedrijfsruim-
te/statische opslag bel voor vrijblijven-
de info. Ruimte(s) vanaf 200 m2 en 
max. 900 m2. Locatie gelegen tussen 
Son en Sint Oedenrode. 
Info: 06-44073320
--------------------------------------
Te huur: per direct
vrijstaande woning met garage/schuur
in het buitengebied.
tel. 06 23 32 50 81
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
De Boekenkamer, 2e hands boeken
Borchmolendijk 34, Sint-Oedenrode
tel: 0413-470462, is vanaf 6 jan. 
alleen zaterdag open van 11.00-16.00 
uur
--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamheden 
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 0413-
477059 Openingstijden: ma: 18:00 tot 
20:00 woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke nagels 
verstevigen, manicure, gelnagels, acryl-
nagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 www.care4nails.eu
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Hulpverlening

Over gewicht gesproken; voor een 
goede lichamelijke en psychische con-
ditie; Burn-out - Depressie - Stress - 
Angst - Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

   

Deze week weer een foto die niet terug gaat tot de jaren zestig of vijf-
tig, maar iets meer recent is. Herkent u mensen op de foto of misschien 
staat u er zelf wel op? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooi-
krant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor, 
Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing vorige week:
Ja, dat is toch weer lang geleden, die 
kleurwedstrijd. Ik herken mezelf (meisje 
in het midden) dus vanzelfsprekend ge-
lijk op de foto. Ik heb ook de originele 
foto nog, maar weet niet hoe de andere 
prijswinnaars heten. Ik was volgens mij 
11 á 12 jaar en ben dus nu 36 jaar!  

Ellen Sanders-Gottenbos 
Den Hof 21

Ik wil even reageren op de foto onder het kopje historische beelden in 
de laatste MooRooiKrant. Ik sta zelf links op deze foto, Karen van de 
Kerkhof-van Glabbeek. Volgens mij heet het meisje naast mij Gotten-
bos met haar achternaam, maar dit weet ik niet zeker. De jongen op de 
foto ken ik niet. De foto is gemaakt n.a.v een kleurwedstrijd die Frans 
van den Heuvel hield. Wij waren de prijswinnaars en wonnen een Sony 
walkman. Dit zal ongeveer 25 jaar geleden zijn.

Karen van de Kerkhof
Pastoor Hackenstraat 57

Historische beelden

Marktplein

Jeugdnatuurwacht “De Populier” 
biedt hulp aan vogels
Op zaterdag 11 januari 2014 gaan 
de kinderen van Jeugdnatuurwacht 
“De Populier” hulp bieden aan de 
vogels in deze barre tijden. 

Ze gaan een voederplank met vulfles 
voor zaad timmeren, om de vogels 
wat te helpen om op krachten te 
blijven. De kinderen krijgen plankjes, 
spijkers en een fles om hiermee een 
prachtige voederplank te maken. 
Voor het benodigde gereedschap 
wordt gezorgd. Ook krijgen ze een 
tekening waarop te zien is hoe ze de 
verschillende onderdelen op maat 
moeten zagen en in elkaar moeten 
timmeren. Als ze de voederplankjes 
hebben gemaakt kunnen ze deze 
thuis in hun eigen omgeving ophan-
gen en de fles vullen met vogelvoer, 
om zo de vogels wat bij te voeren. 

Graag een hamer, rolmaat en als je 
die hebt een blok- of winkelhaak 
meebrengen. 
De Jeugd-natuurwachters worden 
om 9.15 uur verwacht bij “Mariën-
dael” aan de Laan van Henkeshage 3 
in Sint Oedenrode. Informatie: Hein 
476029, Bep 475222 of Jan 476621.

Gezondheid

Goede voornemens voor 2014? Hap-
pie People / Teens / Kids. Voeding- en 
beweegprogramma’s.
Doe gezellig mee en verbeter je leef-
stijl. Tel. 0413- 475673 / 
www.happiepeople.nl 
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

BIANCA VAN THIENEN
BEL 06-24331743 OF 

MAIL INFO@BALANSINMIJNGEWICHT.NL

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

Cursussen

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

Gevonden/verloren

Verloren:
trouwring goud met inscriptie 
Mien + datum
info 0413-475836 Herijgers
--------------------------------------
Bent u eigenaar van de camera waar 
deze foto op stond?

Dan heb ik uw camera gevonden 
aan de Molendijk in Liempde.
Reacties graag via mijn emailadres: 
hetgroenewoud@hotmail.nl
--------------------------------------

Diversen

12 jan. vlooienmarkt
Sporthal Eckart, 
Airbornelaan 1 Eindhoven.
90 kramen bomvol!
9-16 uur.06-20299824.
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
- Nu wakker worden of je kunt straks 
niet meer slapen. 
Doe mee en teken de petitie op 
www.geenvluchtennaelven -
--------------------------------------

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

Niet te 
veel gaan 

lopen, 
gewoon in 

Rooi kopen!
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De keuze is aan jou!
Ben jij in 2019 | 2020 ook op het JRL-gala?

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

 OPEN HUIS
GROTE BEEMD 3      BOXTEL      T: 0411 - 67 22 19
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Biercolumn
Column door:
Adriaen Brouwer

Winterbier
Mijn grote biervriend Adriaen  
Brouwer is half december naar 
Zundert vertrokken om zich aldaar 
op de hoogte te stellen van het 
tweede  Nederlandse Trappisten-
bier, de Zundert. Tot op heden is er 
echter niets meer van hem verno-
men, ondanks uitgebreide speur-
tochten door het Brabantse land. 
Om u, lezer dezes, toch periodiek 
van informatie over een van onze 
interessantste levensmiddelen 
te kunnen blijven voorzien heeft 
men mij, Prof. Dr. Ing. Bierkens, 
nogmaals gevraagd enige pennen-
vruchten ter beschikking te stel-
len voor deze column. Zo gaan die 
dingen.

Onlangs stelde een van mijn stu-
denten mij tijdens het practicum 
de vraag hoeveel biersoorten er 
nu precies zijn. Die vraag laat zich 
echter niet eenvoudig beantwoor-
den. Ten eerste is daar het wijdver-
breide misverstand dat alle bier pils 
is, wat mede is veroorzaakt door de 
Heineken reclame: “Biertje?”. (De 
hele skihut had natuurlijk moeten 
reageren met de vraag: “Welke ca-
tegorie bedoel je?”) Pils is maar één 
van de vele soorten bier en tevens 
de bekendste, maar niet alle bier 
is natuurlijk pils. Daarnaast wordt 
wel een onderverdeling gemaakt in 
doordrinkbieren en andere bieren, 
donkere en blonde, dubbels en tri-
pels, maar hier komen we ook niet 
ver mee.

De allergrootste bierdeskundige 
ooit, wijlen Michael Jackson (niet 
te verwarreen met de zanger) heeft 
eens geprobeerd een sluitende ca-
tegorisering van alle bier op de we-
reld te maken, maar dat is zelfs hem 
niet gelukt. Veel (nieuw ontdekt) 
bier kon ook hij niet in bestaande 
categorieën indelen en daarvoor 
werd dan telkens een nieuwe ca-

tegorie benoemd. Zo ontstond een 
eindeloos lange reeks van catego-
rieën waar niemand meer uitkwam.

De bekendste biercategorieën (zeg 
maar: soorten) zijn naast de eer-
dergenoemde pilsener natuurlijk de 
Trappistenbieren, de abdijbieren, 
de witbieren, de bokbieren en de 
vruchtenbieren. Maar daarnaast 
kunnen er nog talloze andere soor-
ten worden onderscheiden, zoals 
de duvel, de ale, de stoutbieren, 
enzovoorts. En binnen bepaalde 
categorieën kunnen weer subca-
tegorieën worden onderscheiden 
(een winterbier kan bijvoorbeeld 
ook weer een streekbier zijn, wat 
dan tevens weer een seizoensbier 
is). Kunt u het nog volgen?

Een van de veel omvattende en 
daardoor algemene categorieën is 
het seizoensbier. Lente- en herfst-
bokbier vallen daar bijvoorbeeld 
onder, maar ook paas-, kerst- en 
winterbier. Winterbier onderscheidt 
zich van andere zwaardere bieren 
doordat het slechts een beperkt 
deel van het jaar verkrijgbaar is. 
Winterbier is meestal zwaar in alco-
holvolume en is donker van kleur. 
De naam van het bier verwijst vaak 
naar het winterseizoen en ook het 
etiket doet vermoeden dat dit bier 
iets met de koudste tijd van het jaar 
te maken heeft. Doordat de speci-
aalbieren (dit is niet een specifieke 
categorie, maar eerder een verza-
melnaam voor alle bier dat anders 
is dan pils) de laatste jaren aan een 
onstuitbare opmars zijn begonnen, 
beginnen de kerst- en winterbieren 
iets van hun exclusiviteit te verlie-
zen. Immers, men kan tegenwoor-
dig het gehele jaar door genieten 
van zwaardere en donkere bieren.

Prof. Dr. Ing. V.E.E.L. Bierkens 
(bieroloog)

 OPEN HUIS 
11-01-’14
 12.00-15.00 uur

bhc.nl

talent telt mee op het 
Rob’s

Baanderherenweg 2, Boxtel  T. 0411 67 69 24

Huldiging jubilaris op nieuwjaarsreceptie Brabantband
Zaterdag 4 januari waren de leden van de Brabantband 
met hun partners bijeen voor de traditionele nieuw-
jaarsreceptie. In zijn nieuwjaarsrede gaf vice-voorzitter 
Henk Vervoort een korte terugblik op het afgelopen jaar 
en deed vooral een oproep aan alle leden om zich in te 
blijven zetten voor het behoud van deze vereniging.

Op deze avond werd ook een jubilaris gehuldigd. Tam-
bour-maître Björn van Dinther was op 1 september van 
het afgelopen jaar 25 jaar lid van de Brabantband en tra-
ditiegetrouw wordt daar op de eerstkomende  officiële 
gelegenheid aandacht geschonken. In dit geval op de 
nieuwjaarsbijeenkomst.

De vice-voorzitter schetste een beeld van Björn als een 
druk bezette muzikant, die begonnen bij Jong Brabant, 
zich ontwikkelde van trompetblazer bij het toenma-
lige jachthoorn- en trompetterkorps tot muzikant op 
de schuiftrombone en tambour-maître. Daarnaast is hij 
sinds 2008 bestuurslid en lid van de muziek- en ontspan-
ningscommissie.

Als blijk van waardering kreeg Björn uit handen van de 
vice-voorzitter een oorkonde uitgereikt maar bovendien 
werd hem namens de KFMN een oorkonde uitgereikt en 
een bijbehorende erespeld op gespeld. Nadat de jubilaris 
de felicitaties in ontvangst had genomen van de andere 
aanwezigen ging de avond verder in een gezellig samen-
zijn dat tot in de kleine uurtjes duurde.

Met Rooise inbreng

Philips Harmonie: Terug van weggeweest

Op zondag 19 januari is het Audito-
rium van de Technische Universiteit 
weer in Weense sferen. Een mooie 
manier om in het Brabantse land het 

nieuwe jaar te beginnen samen met 
de Philips Harmonie. In dit prachtige 
harmonieorkest spelen de Rooise 
muzikanten Ben van den Biggelaar 

uit Nijnsel (solist tijdens dit concert) 
en Toon Schellekens uit Olland. Het 
concert begint om 11:30 uur (zaal 
open om 11 uur).

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 13 januari 2014 vervalt.

Vergadering voorbereidingscommissie

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 16 januari 2014 (aanvang 20.00 
uur) komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling tactische keuzes transitie 

AWBZ en transitie Jeugd
2.  Vaststelling transitiearrangementen 

regio Noordoost-Brabant
3.  Inrichtingsplan fietspad   

Bobbenagelseweg
4.  Vaststelling milieu- en duurzaam-

heidsprogramma 2014

B. Ter bespreking: 
1. Handhavingsprogramma 2014
2. Programma integrale veiligheid 2014

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Bekendmaking Inspraakverordening nieuwbouw-
plannen Mater Lemmensstraat/Baron Willem van 
Harenlaan

Wovesto heeft het voornemen om zes 
woningen in de Mater Lemmensstraat 
te gaan vervangen. Deze zes woningen 
moeten in de nieuwe plannen plaats 
maken voor appartementen. Op de be-
treffende hoek met de Baron Willem van 
Harenlaan wil de woningbouwvereni-
ging 22 huurappartementen realiseren 
voor een- of tweepersoonshuishoudens. 
De plannen zijn inmiddels al toegelicht 
aan en besproken met de bewoners, di-
rect omwonenden en besturen van om-
liggende accommodaties.

Het College heeft besloten om alle in-
woners en belanghebbenden ook mid-
dels een formeel gewaarborgde open-
bare procedure bij de voorbereiding van 

de plannen te betrekken en hierbij hun 
meningen te peilen. Dit kan door toe-
passing van de Inspraakverordening. 

Inwoners en belanghebbenden hebben 
met ingang van deze publicatie de mo-
gelijkheid om, gedurende een termijn 
van 6 weken, een schriftelijke reactie 
kenbaar te maken aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Vanaf 
woensdag 8 januari 2014 tot en met 
woensdag 19 februari 2014 liggen de 
desbetreffende stukken gedurende 6 
weken ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het 
gemeentehuis is geopend op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 12.30 uur.

Bekendmaking Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Sint-Oedenrode 2014 en 
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 
Sint-Oedenrode 2014
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Sint-Oedenro-
de maakt bekend dat de gemeenteraad 
op 19 december 2013 de “Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Sint-
Oedenrode 2014” heeft vastgesteld. 
Het college heeft op 17 december 2013 
de “Nadere Regels maatschappelijke 
ondersteuning Sint-Oedenrode 2014” 
vastgesteld.

De verordening en de nadere regels 
treden beide per 1 januari 2014 in wer-
king en liggen met ingang van 9 januari 
2014 gedurende 6 weken ter inzage op 
het publieksplein in het gemeentehuis. 
Het publieksplein is iedere werkdag ge-
opend van 9.00 tot 12.30 uur.
Tegen betaling van leges kan een af-
schrift van de verordening en van de na-
dere regels worden verkregen.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 13 t/m 17 januari 
2014 vindt er een militaire oefening 
plaats binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het 
kader van de opleiding en training van 
infanteristen bij de Koninklijke Land-
macht. Praktisch gezien houdt dit in dat 
het verkenningspeloton, antitankpelo-
ton en mortier groepen basis gevechts-

technieken beoefenen, zoals o.a. punt-, 
wegverkenningen en waarnemingspos-
ten betrekken van opstellingen. Dit ge-
beurt op doorgaande wegen buiten de 
bebouwde kom.
Aan deze oefening nemen 80 personen 
en 27 militaire wielvoertuigen deel.
Er wordt geen gebruik gemaakt van oe-
fenmunitie. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
•  Gouden trouwring met inscriptie  

Mien 2-12-69
• Witte mobiele telefoon

Gevonden voorwerpen
•  Sleutelhanger met auto/huis sleutel
• Dameshorloge met metalen band
• Sleutelbos aan blauw/grijs lint
• Rozenkrans
• Gouden trouwring 28-6-50

Inzameling oud papier

Zaterdag 11 januari
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Geen goed idee?
We willen toch geen parkeergeld gaan heffen op de Markt? 

Vier voetbalverenigingen op één sportpark?
De Schijndelse Hei ontrokken aan het verkeer?

Eénrichtingsverkeer in het buitengebied?
Het sluiten van de bibliotheek?

Stoppen met maatschappelijk werk?
Het zwembad willen we toch niet sluiten?

Geen inlooppunt meer voor jongeren?
Sober onderhoud aan de scholen?

Luchtwassers controleren? Doe je neus maar dicht!

Wel een goed idee?
Praat dan mee over de bezuinigingen/hervormingen!

Vanaf 2015 moet de gemeente jaarlijks 
€ 500.000, - te bezuinigen. De gemeen-
teraad wil zich daarbij laten adviseren 
door de inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners. 
Er zijn vele belangen te behartigen, ook 
die van u!  We praten over de thema’s  
‘Wonen en leefbaarheid’  en ‘Vitaal plat-
teland en Economie’, tijdens twee dis-
cussieavonden. De eerste avond is op 
maandag 13 januari 2014 om 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Daarbij kunnen we een frisse kijk van 
betrokken inwoners goed gebruiken! 

•  Wilt u meepraten op de discussieavonden? Dan horen wij dat graag! Stuur een e-
mail met uw gegevens naar slimbegroten@sint-oedenrode.nl. U ontvangt van ons 
zo snel mogelijk informatie! 

•  Een goed idee? Uw idee is heel welkom, stuur het naar    
slimbegroten@sint-oedenrode.nl.

Het is dan ook de bedoeling dat de resultaten eind maart gepresenteerd worden aan 
de gemeenteraad. Uw inbreng helpt de gemeenteraad om in het voorjaar van 2014 
de koers te bepalen voor de komende jaren. En u geeft de nieuw te vormen coalitie 
een boodschap mee bij het opstellen van het collegeprogramma!

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 31 december 2013 

tot en met 6 januari 2014 zijn de vol-
gende aanvragen bij de gemeente in-
gekomen:
•  Van Stichting Behoud Martinuskerk 

voor het houden van een boeken- 
en platenbeurs  op 22 en 23 febru-
ari 2014  in de Odaschool, Laan ten 
Bogaerde 7 te Sint-Oedenrode. Deze 
aanvraag geldt ook tevens voor de 
jaren 2015 t/m 2018.

Evenementen

Afsluiting Boxtelse weg
Van 17 januari tot en met 23 januari zal 
de boxtelseweg afgesloten zijn in ver-
band met het vellen van bomen. Tussen 

8.00 uur en 16.30 uur is de weg afgeslo-
ten en wordt het verkeer omgeleid. 

Rian Peters
Pari Bodyfashion

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

112 Sint-OedenrOde

Rooienaar aangehouden voor 
bezit vuurwapen
Sint Oedenrode - De politie heeft 
vrijdagmorgen om 6.15 uur een 
40-jarige man uit Sint Oedenrode 
aangehouden in zijn woning.
De politie had informatie dat de 
man mogelijk in het bezit zou zijn 

van een vuurwapen. Daarom werd 
hij vrijdagmorgen aangehouden en 
zijn woning doorzocht. Daar werd 
inderdaad een op een vuurwapen 
gelijkend voorwerp in beslag ge-
nomen. Dit wordt onderzocht. De 
man is in verzekering gesteld voor 
verder onderzoek.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Omgevingsvergunningen

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Past. Teurlingsstraat /  ------ 30-12-2013 Kappen 1 moeraseik
Boskantseweg 
nabij rotonde 
Oranje-Nassaulaan 267 5491HH 6-1-2014 Kappen 1 kastanje
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Lijsttrekkers nemen stelling

Verkiezingsprogramma’s laten zien 
waar een partij voor staat, maar zijn 
zelden verrassend. In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen gaat 
DeMooiRooiKrant daarom iedere 
week een stelling voorleggen aan 
de nieuwe lijsttrekkers. Het gaat 
daarbij om theoretische situaties 
die zich voor zouden kunnen doen 
in de komende raadsperiode, met 
de vraag hoe hun fractie daarop zou 
reageren.    

Stelling week 2: 
Den Haag legt een 

nieuwe bezuiniging/
taak op die de 

gemeente 1 miljoen 
structureel gaat kosten. 

Waar zou u dit geld 
vandaan halen?

Tilly van den Tillaar, Fractievoorzit-
ter fractie DGS/BVT Rooi: “In eer-
ste instantie kregen we van DMRK 
de verplichting om te kiezen uit drie 
mogelijkheden: sport, cultuur, volks-
gezondheid, alle drie een beetje of 
uit het potje algemene middelen. 
De fractie DGS/BVT Rooi vindt deze 
keuze niet realistisch. De sectoren 
sport en cultuur hebben al flinke 
bezuinigingen/huurverhogingen 

opgelegd gekregen. En op het ge-
bied van  volksgezondheid en zorg 
zijn veel veranderingen (transities) 
gaande waarvan alle consequenties 
voor onze burgers nog niet zijn te 
overzien. 
In Rooi nemen oppositie en coalitie 
al jaren hun verantwoordelijkheid 
wanneer het gaat om het doorvoe-
ren van forse bezuinigingen op de 
gemeentebegroting. Elk jaar over-
leggen de partijen in de commissie 
Ombuigingen (waarvan onze frac-
tie vanaf het begin deelnemer met 
een duidelijke visie en inbreng is ge-
weest) over mogelijke bezuinigingen 
en de consequenties daarvan voor 
de Rooise burgers en culturele en 
sportverenigingen. 
Onze fractie heeft voorgesteld om 
de Rooise burgers en organisaties 
actief te betrekken bij alle nog op 
stapel staande bezuinigingen en om-
buigingen. Bedrijfsleven, burgers en 
organisaties zullen op korte termijn 
gevraagd worden om hieraan deel 
te nemen. Wij hebben vertrouwen 
in de alternatieven die ingebracht 
zullen worden, waarbij voor onze 
fractie een belangrijk criterium is dat 
de allerzwaksten in ons dorp worden 
ontzien.

Piet Klaasen, lijsttrekker 
VVD: ““Het mag duide-
lijk zijn dat dit ook voor 
de VVD geen gemakke-
lijke keuze is. Het moeten 

inleveren op bepaalde verworvenhe-
den gaat voor alle betrokken partijen 
pijn doen. De VVD kiest er voor om 
terug te gaan naar de essentie van 

ons bestaan en wil ten eerste bezui-
nigen op overbodige luxe en wet en 
regelgeving zoals: - Gesubsidieerd 
peuter ontbijt - Volwassenen educa-
tie - Milieu- en duurzaamheidsbeleid 
- Welstandsnota. Dit alles zal niet 
voldoende zijn en er zullen zwaarde-
re bezuinigingen nodig zijn om het 
beoogde doel te bereiken.
Dit zal volgens de VVD behaald 
gaan worden op; Een efficiëntere 
bedrijfsvoering, een sterk en strak 
marktgericht inkoop- en aanbe-
stedingsbeleid, vermindering  van 
subsidies op cultuur zoals bijvoor-
beeld de bibliotheek, doelgerichter 
inzetten op zelfredzaamheid van 
burgers, verenigingen en dergelijke. 
Hierbij moet gedacht worden aan 
onderhoud  van openbaar groen, 
sport terreinen en  club gebouwen. 
Intensiever gebruik maken van bur-
ger participatie. Zoals u van de VVD 
mag verwachten willen wij hierin 
duidelijke keuzen maken en ook  
zullen deze goed beargumenteerd 
en onderbouwd zijn. Wij kiezen er 
niet voor om de rekeningen die we 
thans niet kunnen voldoen door te 
schuiven naar de volgende genera-
tie, maar met zijn allen nu datgene  
te doen wat noodzakelijk is om onze 
samenleving optimaal maar vooral 
betaalbaar te houden. Wij willen 
hiervoor datgene doen wat nodig is! 
U toch zeker ook?

Coby van der 
Pas, lijsttrek-
ker CDA Rooi: 

“Samen sterk. Het CDA staat voor 
participeren van mensen, naar eigen 

vermogen. Het CDA staat ook voor 
krachtige wijken/dorpen waarin 
burgers samenwerken met gemeen-
te en maatschappelijke organisaties. 
De gemeente werkt proactief, on-
dersteunend en oplossingsgericht.
Zorg werk welzijn. Samenwerken 
met zorg als uitdaging! De gemeen-
te geeft actief vorm aan de decen-
tralisatietaken zorg, jeugdhulp en 
werk. Ondersteuning is gericht op 
maximale zelfredzaamheid in de 
eigen woonomgeving. Vrijwilligers-
werk en mantelzorg worden gefaci-
liteerd. Sociale wijkteams staan borg 
voor ‘één huishouden, één plan, één 
hulpverlener’.
Jongeren. Brede scholen zijn het 
kloppend hart voor kind, gezin en 
samenleving. Kinderen, ook met een 
hulpvraag, moeten in de eigen om-
geving kunnen opgroeien. Jongeren 
moeten zich thuis blijven voelen in 
Rooi. Een jongerenparagraaf wordt 
de standaard in elk gemeentelijk be-
leidsstuk. De CDA aanpak vraagt om 
een dorps-/wijkgerichte infrastruc-
tuur waarin onderwijs-, welzijns- en 
jongerenorganisaties samenwerken 
met wijk-/dorpsraad. Jongeren wor-
den gestimuleerd daarin actief te zijn.
Cultuur, sport, vereniging en vrijwil-
liger als fundament. Rooi: rijk aan 
cultuur, bloeiend in sport- en ver-
enigingsleven, groot in vrijwilligers! 
Dat willen we zo houden! Het CDA 
wil het verenigingsleven blijvend sti-
muleren en investeren in de kwaliteit 
van sportaccommodaties. Het on-
derhoud doen verenigingen zoveel 
mogelijk zelf.
Het CDA kiest voor lagere uitgaven 

door, samen met Schijndel en 
Veghel, slim organiseren, nieuwe 
technologieën en scherp inkoop- en 
aanbestedingsbeleid.

Janneke van Vugt, 
lijsttrekker Hart 
voor Rooi: “Een 
hele lastige stel-
ling, 1 miljoen 

euro structureel bezuinigen op enkel 
sport, cultuur of volksgezondheid kan 
helemaal niet. Het bedrag is te hoog, 
zelfs als je op alle drie een bezuiniging 
doorvoert zal je er nog niet zijn. Bo-
vendien is de tijd van de kaasschaaf-
methode allang voorbij. Je zult dus 
niet alleen op deze drie velden, maar 
ook nog op andere plekken in de be-
groting moeten gaan zoeken naar be-
zuinigingen. Wat het potje algemene 
middelen betreft: Hart voor Rooi heeft 
de afgelopen jaren een financieel ver-
antwoord beleid gevoerd en blijft dat 
ook doen! Het potje algemene mid-
delen is geen structurele oplossing. 
Hiermee schuif je juist de lasten door 
naar de toekomst, doordat je spaar-
potje volledig leeggeplunderd wordt. 
Juist deze bezuinigingsvraagstukken 
zijn voor ons een hele belangrijke re-
den om te fuseren. Onze visie is dat 
fusie dit soort grote ombuigingen be-
ter realiseerbaar maakt zonder daarbij 
ons Roois maatschappelijke leven uit 
te hollen. Ook kunnen we op deze 
manier kwetsbare burgers blijven 
ondersteunen en kan Rooi een mooi 
groen hart blijven. Fusie biedt schaal-
grootte en daarmee kostenvoordelen 
op termijn en daarmee minder bezui-
nigingen.” 

Hart voor Rooi

Kandidatenlijst DGS – BVT Rooi bekendgemaakt                      

De verkiezingscommissie van DGS 
– BVT Rooi heeft een kandidaten-
lijst samengesteld, waarbij de na-
druk ligt op inhoudelijke kennis van 
zaken en kwaliteit. Op de eerste 
zeven plaatsen staan voornamelijk 
ervaren politici, maar ook enkele 
nieuwe gezichten.

Op de eerste plaats, tevens lijst-
trekker, staat Tilly van den Tillaar 
(BVT), die acht jaar als raadslid deel 
uitmaakt van de plaatselijke politiek 
en veel dossierkennis heeft. Onder 
andere op het gebied van gezond-
heidszorg, sociale dienstverlening, 
welzijn en cultuur. Op plaats twee 
staat Jos Beerens, die werkzaam is 
in het veiligheidssegment en vier 
jaar als “commissielid-niet raadslid” 

deelneemt aan de politiek. Hij is se-
cretaris van DGS.
De derde plaats is voor Ad van der 
Heijden (DGS). Hij heeft een brede 
kennis van alles wat met sport en 
accommodaties te maken heeft en 
veel ervaring in het beleidsmatige en 
adviserende vlak.

Op vier komt Will van Gerwen (BVT) 
met vele jaren ervaring in het raads-
werk en een gedreven deelnemer 
aan menig partijdebat. Plaats vijf 
wordt ingenomen door Bert Ernest 
(DGS), deskundig op het brede ge-
bied van sociale voorzieningen.  Ver-
volgens op plaats zes Hans Hulsen 
(DGS), die twaalf jaar lang raadslid 
en fractievoorzitter is geweest en 
evenals Tilly kennis heeft van veel 

dossiers, die in het raadswerk aan de 
orde zijn. Hij heeft o.a. een brede kijk 
op maatschappelijke voorzieningen. 
De laatste en zevende plaats wordt 
bekleed door de nog jeugdige Omar 
Faiq (BVT). Hij studeert bestuurskun-
de en is, als jongere, een heel wel-
kome aanvulling voor de fractie

vlnr: Ad van der Heijden, Jos Beerens, Omar Faiq, Hans Hulsen, 
Will van Gerwen, Tilly van den Tillaar en Bert Ernest

BVT Rooi
Op dinsdag 14 januari heeft de 
fractie en de steunfractie weer 
overleg over de voorstellen van 
de voorbereidingscommissie 
voor de maand januari. Aanvang 
10.00 uur gemeentehuis.
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7 januari              
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30 uur

9 januari              
Bijeenkomst pastoraal team
12.30-14.00 uur
Ziekenbezoekgroep Martinus-
Centrum 13.30-15.00 uur

10 januari            
Rock Solid 19.30-21.00 uur

13 januari            
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00 uur

14 januari            
Eerste bijeenkomst Pastorale Raad                                                                                      
20.00-21.30 uur
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beste vrienden, ik wil u danken voor de vele goede 
Kerstwensen die ik mocht ontvangen.
Moge de Heer u allen zegenen!

Paus Franciscus

‘Eén maaltijd per dag, 
maar hoe kom je eraan?’

In 1968 was er een student in Rome, 
Andre Riccardi. Hij maakte deel uit van 
een vriendengroep. Zij luisterden we-
kelijks naar het evangelie maar wilden 
er meer inhoud/invulling aan geven. 
Vervolgens trokken zij de arme wijken, 
waaronder Trastevere, in van Rome en 
begonnen bijles te geven aan arme kin-
deren met een achterstand. Zij hadden 
de eerste christelijke gemeenschap-
pen voor ogen zoals beschreven in de 
Handelingen der Apostelen waarin ook 
Franciscus van Assisië een rol speelde.

Nu, bijna vijftig jaar later, is de gemeen-
schap van Sant’ Egidio actief in zeven-
tig landen en telt zo’n 50.000 aan-
hangers. De naam is afgeleid van het 
kerkje Saint Egidio dat deel uitmaakte 
van de wijk Trastevere in Rome. Hij is 
oorspronkelijk geboren in Griekenland 
en verhuisde later naar Frankrijk.
Een van de steden waar een zeer ac-
tieve gemeenschap is gevestigd, is het 
Belgische Antwerpen. Een stad zo groot 
als Eindhoven en Tilburg en waar twee-
maal per week een warme maaltijd 
wordt klaargemaakt en uitgeserveerd 
aan daklozen, zwervers, junkies, men-
sen met een beperking, alleenstaande 
ouderen, verstotenen en alleenstaande 
jonge moeders met hun kroost, alle-
maal op de een of andere manier arm. 
Zij krijgen hier een naam, dat wil zeg-
gen aandacht. Voor de maaltijd kunnen 
zij zich desgewenst douchen.
Op Kerstavond worden al deze mensen 
uitgenodigd voor een kerstmaaltijd. De 
groep wordt dan uitgebreid met men-
sen die verblijven in asielzoekerscentra 

en de gevangenis. Meer dan duizend 
vrijwilligers zijn deze avond op meerde-
re plaatsen in de havenstad in touw. Je 
gaat mensen thuis ophalen en brengt ze 
vervolgens naar een letterlijk en figuur-
lijk warme plek. Je ontmoet mensen die 
met jou een praatje aanknopen, met 
jou aan tafel gaan zitten, interesse heb-
ben wat in je omgaat. Geen moeilijke 
vragen, geen verwijten, nee, gewoon je 
het gevoel geven dat je een volwaar-
dige medemens bent. Er wordt om half 
zes een eucharistieviering opgedragen, 
het ‘Nu zijt wellekome’ klinkt vertrouw-
der dan ooit. Dan gaat ieder naar zijn 
plek waar al die vrijwilligers in de weer 
zijn. De ruimte is versierd, de kerststal, 
de tafels gedekt, licht in de duisternis. 
In een ruimte van ruim honderd gasten 
zijn meer dan tien nationaliteiten ver-
tegenwoordigd. Een Palestijnse vrouw, 
een jonge, alleenstaande moeder met 
kinderen uit Ghana, een armlastig ge-
zin uit Kroatië. De eettafel is nog steeds 
het beste bindmiddel dat er bestaat! 
Aan het einde van de avond een ca-
deautje; doucheschuim, een kleurboek, 
‘pralinekes’. Het is feest vanavond. Het 
Kindje is geboren. En we hoorden het 
afgelopen zondag nog in de kerk. Des-
tijds waren de herders als eersten bij 
de kribbe. Mensen onderaan de maat-
schappelijke ladder; ongewassen, on-
geschoold, lomp; mensen die werden 
gemeden en waar men een omweg 
voor maakte. Ze zijn er nog steeds. Do-
lende medemensen. Zonder stem.
Met Kerstavond is iedereen gelijk; ie-
dereen is welkom aan tafel. Het voelt 
als een voorrecht als je deze mensen 
van dienst mag zijn. Daarna gaat weer 
ieder zijn eigen weg. Voor de een ge-
plaveid, voor de ander onbegaanbaar. 
’s Morgens op Kerstdag beieren de 
klokken van de grote kathedraal in Ant-
werpen. Hallelujah. Mensen, weest blij. 
En reik elkaar vooral de hand. Niemand 
verdient het om losgelaten te worden. 
Je zou het zelf toch ook niet willen?

Lambert Verhoeven.

Goede wensen
Graag danken wij u voor de goede 
wensen die wij als pastores van u 
mochten ontvangen bij gelegenheid 
van Kerstmis en het nieuwe jaar. Al 
deze goede wensen vergezellen ons 
bij onze werkzaamheden ten dienste 
van de Odaparochie. Veel dank!

Pastor Rens dankt eenieder voor de 
blijken van meeleven bij zijn ziekte. 
Het geeft hem kracht en sterkte in 
deze dagen.

Pastoraal Team Odaparochie

Woord van dank
Komende zondag, met het feest van 
de Doop van de Heer, sluiten wij de 
Kersttijd af. Reeds nu past een woord 
van dank aan allen die in onze parochie 
hebben meegewerkt aan het welslagen 
van alle vieringen rond Kerstmis, de 
jaarwisseling en Driekoningen. Velen 
zijn actief geweest: kosters, koren, aco-
lieten, misdienaars, lectoren, siergroe-
pen, poestgroepen, kerststalbouwers, 
kerkwachters ect. ect. Aan al die hel-
pende handen veel dank! Zonder deze 
inzet van velen zou het niet mogelijk 
zijn om op deze wijze Kerstmis te vie-
ren. 

Veel dank ook aan alle betrokkenen bij 
de TV-mis van 29 december. Te mid-
den van toch al drukke dagen was deze 
eucharistieviering een extra belasting. 
Met de hulp van velen is ook deze 
zondag goed verlopen. Dank aan alle 
medewerkenden, in het bijzonder har-
monie ‘Pro Honore et Virtute’ uit Son.

De vieringen rond Kerstmis en de jaar-
wisseling zijn een goede start voor een 
gezegend nieuw jaar. 

Namens het pastoraal team,
Pastoor Vincent Blom

Geloof in het Kindje van Bethlehem

Een maaltijd per dag – 
Een pizza per week

In de voorbije advent is in onze parochie 
de actie “een maaltijd per dag gehou-
den”. Vanuit de gemeenschap van Paus 
Johannes XXIII, die met onze parochie 
is verbonden, werd deze actie gehou-
den om mensen die hun dagelijks brood 
moeten missen in een maaltijd te voor-
zien. Wereldwijd zorgt de gemeenschap 
van Johannes XXIII voor een dagelijkse 
maaltijd voor vele tienduizenden men-
sen. De actie in de Odaparochie heeft 
ruim € 1000 bijeengebracht. Veel dank 
voor uw bijdrage waardoor het mogelijk 
is ook in dit nieuwe jaar maaltijden te 

verstrekken aan hen die niet in staat zijn 
hier zelf voor te zorgen.
De advenstactie is afgesloten, maar ook 
nu wordt er nog steeds aandacht ge-
vraagd voor het project “een maaltijd 
per dag”. Dit gebeurt door de verkoop 
van echte Italiaanse pizza’s. In de buurt-
super van Boskant (tegenover de Rita-
kerk) worden iedere vrijdag vanaf 11.00 
uur versgebakken Italiaanse pizza’s ver-
kocht. De opbrengst is bestemd voor 
de actie “een maaltijd per dag”. De 
gemeenschap van Paus Johannes XXIII 
is een door en door Italiaanse gemeen-
schap (die in alle continenten van de 
wereld actief is) en daardoor is de echt-
heid van de Italiaanse pizza’s meer dan 
verzekerd. Welkom bij de buurtsuper en 
Pietro en Carmela Strada van Johannes 
XXIII.

Afgelopen dinsdag en woensdag heb-
ben de kinderen overal in onze paro-
chie zo enthousiast deelgenomen in de 
kerstvieringen. Kerstmis, feest van 
Jezus geboorte, feest van Gods komst 
in de wereld. De Messias zou toch 
moeten geboren worden onder ons, 
de gewone mensen. Hoe kan God nu 
kiezen voor een stal? Hoe kan God nu 
komen bij het uitschot van de maat-
schappij? Komt God het eerst voor on-
geletterde, stinkende herders? 

De geboorte van Jezus is een teken 
van nieuw begin. Voor de kleine mens 
is God gekomen, voor de herder en de 
arme, voor de zieke en de blinde, voor 
de twijfelende en zoekende mens. God 
wordt nog elke dag in onze wereld ge-
boren, voor de vluchtelingen en illega-
len, voor de aids-patiënten en mensen 
met Parkinson, voor de mensen in Iran, 
Irak, Syrië, Libië, Egypte, voor mensen 
hunkerend naar vrede op vele plaatsen 

van de wereld. God komt nog steeds 
onverwacht in ons leven.
Zonder onze inspanning komt er géén 
vrede. En ontmoediging slaat snel toe 
als we niet verbonden blijven met 
Gods kracht. Gods liefde is de bron die 
ons dwars tegen alles in mogelijkheden 
laat zien. Geloven in deze echte liefde 
is een risico, een gok. Dus bereid zijn je 
leven in te zetten. Je investeert, zon-
der dat je het resultaat kent. De kost 
gaat voor de baat uit! Dat is geloven 
in vrede, in menselijkheid. En die vrede 
komt, wanneer wij niet meer zelf in het 
middelpunt staan dus, maar de ander. 
Niet meer koud of ongenaakbaar, maar 
uitnodigend en open voor de ander. In 
dit kind Jezus is God zelf het begin van 
de vrede tussen alle mensen. Wij zijn 
degenen die met Hem verbonden en 
de vrede mogen brengen.

Zalig Nieuwjaar!
- Pater Pushpa Raj HGN. 

De afdeling Son van de KVO (Katho-
lieke Vrouwen Organisatie) werd opge-
richt op 12 januari 1939. Zij bestaat dus 
op 12 januari a.s. 75 jaar.

De KVO omschrijft zichzelf als “een ge-
zellige groep vrouwen die ongeveer een 
keer in de maand samenkomen voor 
een gezamenlijke activiteit. Denk dan 
bijvoorbeeld aan een muziekavond, 
schilderen, een lezing, een uitstapje, 
wandelen en in deze tijd kerstkransen 
maken.” Ieder jaar is er in oktober in de 
dagkapel van de Sint Petrus’ Banden-
kerk een Moederdagviering, gevolgd 
door een themabijeenkomst.

Het jubileum wordt op zondag 12 janu-
ari gevierd. Het feest begint om 11.00 
uur met een Eucharistieviering in de 
Sint Petrus’ Bandenkerk. Celebrant is 
hun geestelijk adviseur, 
pastor P. Bakermans. De zang wordt 
verzorgd door leden van de KVO.
Voor, tijdens en na de Eucharistieviering 
is ook het Sint Catharinagilde aanwe-
zig. Tijdens de Eucharistieviering bren-
gen de gildebroeders de gebruikelijke 

eerbewijzen. Na de viering brengt het 
Gilde buiten voor de kerk een ven-
delsaluut aan de dames van de KVO. 

De beschermheilige van de afdeling is 
de H. Bernadette Soubirous, aan wie 
Maria in Lourdes in 1858 achttien keer 
verscheen. Tijdens de Eucharistieviering 
staat in de kerk een onlangs gereno-
veerd beeld van de heilige als herderin-
netje.

Bij het uitgaan van de kerk wordt ge-
collecteerd voor het Bijna Thuis Huis 
Son en Breugel. In het Bijna Thuis Huis 
kunnen mensen uit Son en Breugel 
gedurende circa de laatste drie maan-
den van hun leven in een vertrouwde 
woonomgeving een liefdevolle verzor-
ging krijgen.

Na de Eucharistievering is er een lunch 
samen met genodigden. Daarna wordt 
het feest in eigen kring voortgezet.

Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom in de feestelijke Eucharistievie-
ring.

12 januari 2014

KVO afdeling Son 75 jaar
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Harmonie Nijnsel begint 2014 met een muzikale groet

De Nijnselse Harmonie is het nieuwe 
jaar met een muzikale groet begon-
nen. Afgelopen zaterdag gaf zij in 'de 
Beckart' een nieuwjaarsconcert. Het 
opleidingsorkest, het grote orkest 
en de percussiegroep lieten voor de 
pauze horen dat zij elk muziekstuk 
de baas zijn. Na de pauze was het de 
beurt aan dat andere Nijnselse mu-
ziekgezelschap, toen speelde namelijk 
Tiona de sterren van de hemel. 

Dat adel verplicht hoeft de Nijnselse 
Harmonie niet te worden verteld. Na-
dat zij vorige maand in Enschede pro-
moveerde naar de eerste divisie, mocht 
zaterdagavond het thuispubliek genie-
ten van de muzikale kwaliteiten van de 
'eigen harmonie'. Het nieuwjaarscon-
cert werd dan ook geopend met het in-
speelnummer van het concours: 'Alpine 

Fanfare' van de Zwitserse com-
ponist Franco Cesarini. Daarna 
volgden de 'Second Walse' 
van de Russische componist 
Shostakovitsj, maar veel men-
sen kennen de Second Walse 

beter van André Rieu.

Solo's
Naast de werken die de orkesten en de 
percussiegroep speelden, was er ook 
plaats voor solo's. Daan Vonk speel-
de solo 'Valse Vanité' van de  Ameri-
kaanse Saxvirtuoos Rudolph Cornelius 
Wiedoeft. Wat later namen  Eugene 
Raaijmakers en Geert van Kollenburg 
de Bariton van het duet uit de 'Parel-
vissers' voor hun rekening.

Van alle Markten thuis
Dat de Nijnselse Harmonie van alle 
markten thuis is liet zij horen bij de ver-
tolking van 'Highlights From Shrek 2' 
en 'Disco Lives'. Daarin viert de disco 
van de jaren '80 hoogtij. Met nummers 
zoals  'I Will Survive' van Gloria Gay-
nor, 'Staying Alive' van de Bee Gees en 
'YMCA' van de Village People kwam 

het aanwezige publiek bijna van de 
stoelen af.
De Percussiegroep liet voor de pauze 
nog horen dat ook zij haar mannetje 
staat. Met onder andere de compositie 
'Blitz' en een bewerking van 'Billy Jean' 
en 'Thriller' van Michael Jackson kon 
het publiek horen dat met alleen slag-
instrumenten ook hele mooie muziek 
gemaakt kan worden. 

Ook wel zorgpunten
Ondanks dat de Nijnselse Harmonie 
op een heel mooi jaar terug kan kij-
ken, uitte voorzitter Wim Beeks in zijn 
woordje voorafgaand aan het concert 
ook enkele zorgpunten. Zo ontkomt 
ook de Nijnselse Harmonie niet aan 
teruglopende inkomsten. Subsidies 
worden afgebouwd en door de econo-
mische crisis is het ook steeds lastiger 
om sponsoren te vinden. Daarnaast is 
er nog een landelijke trend dat de le-
denaanwas van muziekverenigingen 
dalende is. Ook in Nijnsel ontkomen ze 
daar niet aan. Maar gelukkig was dat 
alles aan de kwaliteit van de muziek 
niet te horen.
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Schoenmakers
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REPARATIE, ONDERHOUD, 

EN SCHADE AFWIKKELINGEN 

VRAAG NAAR DE WINTERBANDEN ACTIES

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.
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Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
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Een nieuwe of

2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op

www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend

en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 

helpen wij u graag

Vergeet dan niet een reis en/of 
annuleringsverzekering af te sluiten.

Wanneer u meer dan 1 keer per jaar op 
vakantie gaat, informeer dan eens naar

onze doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor u 
voordeliger is.

GAAT U BINNENKORT UW ZOMERVAKANTIE BOEKEN?

Kerkberichten
H Rita parochie Boskant

zaterdag 11 jan. geen eucharistievie-
ring.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zondag 12 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94,4 MHz)
intentie: Wieza Xhofleer-Hölzken, 
Janus Foolen, Wil Peters, Maria 
Spoormans-van Berendonk, Marjan 
Peters-Hegeman, Nell Vrenssen-Sol, 
Thea Vos-Dikker, Monique Brok-
Ruijsbroek, Loes Luijben-Schouten, 
ouders Thoonen-Rooijackers en 
zoon Bart, overleden ouders van 
den Heuvel-van der Heijden en 
Nelleke, Rieky van den Heuvel, heer 
Vermeulen, overleden ouders Saris-
van Heeswijk.

Zaterdag 18 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, Frans de Bije, 
Harrie Peters, Riky van Rulo-Keij-
zers, ouders van Engeland-Swinkels 
en Annelies Jansen-van Engeland, 
Fransje van den Hoven-Martens.

De Goede Herder

Zaterdag 11 januari 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.

H. Martinus Olland

Zaterdag 11 januari 17.30u. 
Eucharistie net kerkkoor.

Intenties: overleden ouders Bijster-
veld-Hazenveld en dochters Rina en 
Tonnie, Cor Bekkers, Caspar Baltha-
zar Melchior Heesakkers, Marinus 
van Rooij. 

Martinuskerk

Zondag 12 januari 9.30u. 
Eucharistie met het Martinuskoor.
Intenties: Jack Verdonck, Sjaak van 
der Kallen, Albertha Verbakel-
Gibbels, Martien Kaskens, Piet en 
Anneke van de Sande-de Wit, Teun 
Kraaijvanger, Overl. leden van de 
K.B.O. in de maand december.

Maandag 9.00u. Eucharistie.

Dinsdag 9.00u. Eucharistie.

Woensdag 9.00u. Eucharistie.

Donderdag 9.00u. Eucharistie.

Intentie: voor een ernstig zieke. 
19.00u. Stichting Behoud Marti-
nuskerk.

Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparo-
chie.nl

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 12 januari, 
10.00 uur, Predikant Ds. C. Mondt, 
Dienst van Schrift en Tafel.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 12 Januari 9.30u. 
doopdankviering en om 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties: Wim Merks, Jans v.d. 
Meerakker, Marian Smith- Nou-
wens, Sjaan Janssen- Merks, Ad 
Verhagen, Jan van Delft, Has en 
Mieke van Hoof- v.d. Burgt en zoon 
Theo, Jan en Oda Janssen- v.d. 
Burgt, Jan en Fien van Gastel- Kerk-
hof.             

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 11 januari
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Zondag 12 januari
11.00 uur: Eucharistieviering bij ge-
legenheid van het 75 jarig jubileum 
van de KVO (Katholieke Vrouwen 
Organisatie); verdere informatie op 
de wekelijkse Parochiepagina elders 
in dit blad (via de analoge UPC ka-
bel FM 94.4 MHz)
intenties: Mariet van Lieshout-
Verkuijlen, Cor Coensen. Willem 
en Riet Lavrijssen-Joosten, Piet van 
Helmond, Jef Bijvelds, Cis Richters-
Verkuijlen, ouders Van den Hurk-
van Dijk, Tonny Tielemans-Vermeu-
len, Corrie van Hal, Jan Koks, Wil 
Mathijssen.

Maandag 13 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 15 januari
19.30 uur: Eucharistieviering

Odendael

12 januari om 10.00 uur
Woord en Communieviering met 
Odendaelkoor
Intenties: Bertha van Erp - van de 
Ven, Mina van den Bogaart - de 
Korte, familie Dortmans - van 
Schayk, Jan de Wit vanwege zijn 
verjaardag
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23
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 Bezoek onze showroom

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.
geweldige ACTIE op WINTERBANDEN

6

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
L. van den Biggelaar installatietechniek. Surf naar www.lvdb.nl en kom 
alles te weten over verwarming, ventilatie, loodgietserswerk en duur-
zame energie. De site geeft exact weer hoe breed de werkzaamheden 
van L. van den Biggelaar installatietechniek zijn. Zelfs de prachtige 
tastbare showroom van de zaak heeft een verlengstuk gekregen op 
de website. Zo krijgt u als klant alvast een voorproe� e van wat u kunt 
verwachten. Heeft u vragen over één van de onderdelen van L. van 
den Biggelaar installatietechniek? Bel dan gerust. Een sterk team zit 
voor u klaar.
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Ik zou willen dat ik trendwatcher was en daarvoor betaald zou krijgen. 
Gewoon de hele dag achter je computer en de wereld afstruinen naar 
modetrends, culinaire trends of sociale trends. Af en toe een reisje maken, 
digitale platforms bezoeken en dan hopen dat je grote bedrijven mag ad-
viseren over waar het over ’n paar jaar naar toe zal gaan. De bijlage van 
NRC van afgelopen weekend was bijna geheel gewijd aan trendwatching 
en ik geef hieruit een bloemlezing en, waar nodig, wat luchtig commen-
taar.
Laten we beginnen met dé kleur van dit jaar: Lila, of preciezer radiant or-
chid, of nog preciezer Pantone kleur 18-3224. Volgens ingewijden straalt 
deze kleur “plezier, liefde en gezondheid” uit en nodigt die uit tot cre-
ativiteit en originaliteit. Toch leuk dat je als trendwatcher ongestraft zo-
veel onzin kunt uitkramen en daarbij ook nog een grote tegenstrijdigheid, 
want als nou de hele wereld in die kleur gaat lopen, waar blijft dan die 
creativiteit  en originaliteit? Verder nu, met iets dat ik eigenlijk al bespeur-
de: Bierfeesten, volgens NRC het nieuwe carnaval. Nou heeft de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant in mijn ogen totaal geen verstand van carnaval – 
ieder zijn vak, niewaar? – maar dat het aantal bierfeesten, met alles d’r op 
en d’r aan, zoals Lederhosen, Dirndls, Bratwurst en onvervalste Schlagers, 
toeneemt staat buiten kijf. En het toeval wil dat ik er in juni zelf een mag 
organiseren, compleet met de fantastische coverband “Die Powerhosen”. 
En als het goed is komt u massaal de jubilerende fanfare tot steun drinken 
“und geht die Party richtig los!”
En dan gaan we het nu over eten en drinken hebben. Veel aandacht 
natuurlijk voor duurzaam verkregen voedsel, groenten en vlees uit de 
directe omgeving en daarom dus ook seizoensgebonden of zoveel als 
mogelijk – uit de kas mag soms ook nog wel, mits duurzaam -. Na alle 
vleesschandalen van het afgelopen jaar bestaat er grote vraag naar “vlees 
met een gezicht”, bij de slager staat een foto van de koe met oormerk op 
de toonbank. Of mensen kopen vlees rechtstreeks bij de boer in zijn land-
winkel of ze gaan zelf varkentjes houden in de stad. Grappig is het verhaal 
in Katendrecht, waar enkele buurtbewoners twee varkentjes kochten en 
hun medebuurtgenoten opriepen hun diertjes te helpen vet te mesten. 
Toen bekend werd dat ze uiteindelijk geslacht zouden worden kwam er 
’n actie van ander buurtbewoners die het zielig vonden en 2800 handte-
keningen overhandigden. Nou wil ik er alles op verwedden dat 90% van 
die ondertekenaars gewoon dagelijks z’n kiloknallers bij de super koopt 
en er niet bij stilstaat wat men eigenlijk aan ’t doen is. Wat zijn we toch ’n 
stel sukkels bij mekaar. Goed, over de huidige trend in de restaurants heb-
ben we het eerder gehad: moleculair koken is zóóó passé en de overige 
liflafjes horen, gelukkig, weer tot het verleden en men is weer substanti-
elere gerechten gaan maken. Wel wil ik u wijzen op een nieuwe trend in 
restaurants die zich profileren met alle voorgerechten voor díe prijs en alle 
hoofdgerechten voor ook weer een bepaalde prijs. Zogenaamd laagdrem-
pelig dus en vaak door koks die hun sterren vaarwel hebben gezegd en 
het nu over die boeg gooien, maar ik heb al begrepen dat je daar ook niet 
onder de honderd euro naar buiten gaat. What’s new? Volgens Marjolijn 
de Vos gaan we thuis ook weer gewoon koken in plaats van op jacht te 
gaan naar onbekende ingrediënten en zij geeft dan een recept voor Boeuf 
Bourguignon. Ik geef u hieronder ook ’n gewoon recept, maar dan met 
kalfstong.
Nog even een advies van deze amateur trendwatcher voor het groot-
winkelbedrijf: Nu u na de vreselijke beelden van die konijnen geen ango-
ratruitjes meer verkoopt is wellicht de volgende trend kansrijk. Verkoop 
truitjes van onverdoofd handgeplukt schaamhaar van Chinese konijnen-
fokkers m/v. Succes verzekerd.

Kalfstong met madeirasaus (’n beetje van Pieter en ’n beetje van Jeroen)
1 hele kalfstong (vraag uw slager ’t liefst om ongepekelde)
Wortel-ui-prei-selderij (wups), 1 sjalot, takjes tijm, 2 blaadjes laurier
10 gekneusde peperkorrels, 1 eetlepel tomatenpuree, 2 kruidnagels
50 gr bloem, 50 gr boter, 250 gr kastanjechampignons, madeira, peter-
selie
Leg de tong in 2 liter water met wat zout, de grofgesneden wups, tijm, 
laurier, peper, kruidnagel en 2 bouillonblokken en breng aan de kook. 
Indien de tong gepekeld is moet u zout achterwege laten. Draai het vuur 
laag en laat de tong ca. 2 uur pocheren. Haal de tong uit het vocht en laat 
ietsje afkoelen. Zeef ondertussen de bouillon en houd 1 liter apart. Smelt 
de boter en roer de bloem erdoor. Laat even pruttelen tot de bloem gaar 
is. Zet het vuur hoger en voeg steeds wat bouillon toe, terwijl u met de 
garde roert tot u een gladde gebonden saus hebt. Roer de tomatenpuree 
er doorheen en laat zachtjes pruttelen. Pel het vel van de tong en snijd de 
keelkwabben er af. Leg even terug in de hete rest van de bouillon. Bak 
de champignons in kwarten in wat hete boter en voeg het fijngesnipperd 
sjalotje toe. Doe ze bij de saus en proef af met madeira, peper en zout. 
Snijd de tong in plakjes en serveer met de saus. Ouderwets smullen! 

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

Trendwatcher

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Geert van de Wiel even terug uit Zuid-Afrika

“Komen we er vandaag niet, 
dan zien we volgende maand wel”

Geert van de Wiel is geboren en 
getogen in Sint-Oedenrode, maar 
woont en werkt alweer zo’n acht 
jaar in Zuid-Afrika. De laatste vijf 
jaar runt hij daar met zijn vrouw 
Freya als zelfstandig ondernemer 
een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in safari’s (www.safarisopmaat.nl). 
Geert is nu enkele weken in Neder-
land voor familiebezoek en twee va-
kantiebeurzen. Daar heeft het twee-
tal een eigen stand.

Geert en Freya studeerden beiden 
biologie aan de Universiteit van  
Wageningen. Na hun studie ver-
trokken zij naar Zuid-Afrika en volg-
den daar de opleiding tot gids of 
Bushranger. Geert schreef een boek 
over die opleiding, ‘De Bushranger 
sal regkom’. De lezers van DeMooi-
RooiKrant mogen dit boek exclu-
sief downloaden in PDF formaat op 
http://www.safarisopmaat.nl/mooi-
rooi-krant.html.  

Bush and Beach
“Wij houden allebei van de natuur”, 
vertelt Geert. “Daarom besloten we 
om ons eigen bedrijf in Zuid-Afrika te 
starten. Wij wilden de mensen meer 
bieden dan een standaard safari. In 
de regio van St. -Lucia, in het oosten 
van Zuid-Afrika, waar wij wonen kan 
dat. Het is een heel diverse en gevari-
eerde regio. St. -Lucia ligt aan de kust 
van de Indische Oceaan en kent ver-
schillende wildparken”, zo vervolgt 
Van de Wiel. De keuze voor dat ge-
bied was voor Geert en Freya niet zo 
moeilijk. “Freya is afgestudeerd ma-
rinebioloog, terwijl ik me vooral heb 
gespecialiseerd op het landleven. We 
kunnen onze gasten ‘Bush and Beach’ 

aanbieden”, zo 
zegt Geert.

In de groei
Aanvankelijk run-
den Geert en Freya 
hun bedrijf met zijn 
tweeën. Ze trok-
ken dagen met hun 
gasten door de wild-
parken. Maar ook 
maakten ze toch-
ten op zee om het 
waterleven van de 
Indische Oceaan te 
laten zien. In de loop 
van de tijd kregen de 
twee het steeds drukker en nu heb-
ben zij zelfs een aantal mensen in 
dienst. Grote safari’s worden nu door 
anderen geleid. Maar fotosafari’s ver-
zorgt Geert, die een gepassioneerd 
fotograaf is, nog altijd zelf. “Het is 
belangrijk dat als je foto’s in de natuur 
wilt maken, dat je de instellingen van 
je toestel goed hebt staan, en daar 
helpt het hebben van een fotograaf 
als gids natuurlijk bij. Die leeuw of 
luipaard wachten niet tot jij alles op 
je camera hebt ingesteld”, zegt Geert. 

Met gps in plaats van een gids
Een andere succesvolle formule van  
het tweetal is de ‘zelfstandige safa-
ri’. “We sturen de mensen dan met 
een GPS en volledige documentatie 
op pad”, zegt Van de Wiel. Hij laat 
een voorbeeld zien van zo’n boek. 
Daarin is de hele safari letterlijk be-
schreven. Informatie over de omge-
ving, over de dieren die daar te zien 
zijn. Natuurlijk staat er ook precies in 
beschreven wat je vooral wel en niet 
moet doen als je oog in oog komt te 

staan met leeuw, olifant of luipaard. 
“Dit soort safari’s zijn veel goedko-
per dan compleet verzorgde tochten. 
Vooral voor gezinnen is dit ideaal”, 
zegt Geert.

Geen hectiek
Maar naast de geweldige natuur 
heeft Zuid-Afrika voor Geert en 
Freya nog veel dingen die het le-
ven veraangenamen. “We hebben 
een subtropisch klimaat, het voelt 
alsof het altijd zomer is want als het 
daar winter is dan is het nog 25°C 
overdag. Maar zelfs dat went”, zegt 
Geert, “want als het 25°C is en de 
watertemperatuur van de oceaan is 
22°C, dan ga ik niet zwemmen. Veel 
te koud”. Ook de gemoedelijkheid 
en het relaxte leven in Zuid-Afrika 
bevalt Geert en Freya wel. De maat-
schappij is daar bij lange na niet zo 
hectisch als in Nederland. “Het is 
daar niet van ‘komen we er van-
daag niet, dan komen we er morgen 
wel’.  Maar eerder van ‘komen we er 
vandaag niet, dan zien we volgende 
maand wel’”, zo sluit Geert af.

Elvis 79th Birthday Party in Van Ouds
Op 8 januari 2014 zou Elvis Presley 
79 jaar zijn geworden. In Amerika 
is het nog steeds traditie om ieder 
jaar zijn verjaardag uitbundig te vie-
ren. Nu ook weer in Nederland, een 
oergezellige Elvis nieuwjaars-/79-
jarige birthdayborrel in St. Oeden-
rode, in café Van Ouds. Op zondag 
12 januari vanaf 13.30 uur.

Deze wordt georganiseerd door de 
officiële Elvis Presley fanclub It’s Elvis 
Time, die werd opgericht in januari 
1962.  Alle Elvis fans zijn van harte 
welkom, een middag ongedwongen 
samen zijn, met uiteraard de muziek 
waar we allemaal van houden. Een 

ontmoeting met gelijkgestemden. 
Is dat niet waar het clubgevoel om 
draait? Een fantastische manier om 
het nieuwe jaar te beginnen! Om 
het af te maken een heerlijk stukje 
taart (op=op) van Bakkerij 
Verhoeven.

Natuurlijk is er een gezellige aan-
kleding, ook met een fantastische 
Elvis shop. Uiteraard kunt u op deze 
dag lid worden van de fanclub en u 
ontvangt in ruil daarvoor iedere drie 
maanden een schitterend magazine 
en bij directe betaling van het lid-
maatschap een gratis CD ter plaatse. 
Voor meer informatie over de club 

surft u naar www.itselvistime.com
In deze tijd van crisis willen we de 
birthday party toegankelijk maken 
voor iedereen.        De eigenaar van 
Cafe van Ouds, Bernie Brouwer, stelt 
zijn café voor deze gelegenheid be-
schikbaar. De entree is dan ook vol-
ledig GRATIS.

Of het allemaal al niet genoeg is...
we mogen ook nog eens genieten 
van een LIVE optreden van niemand 
minder dan Mark Elbers! Mark stond 
met diverse grote artiesten op het 
podium, waaronder Glen D. Hardin, 
(pianist van Elvis) The former Stamps 
Quartet, The Elvis Imperials etc etc.
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Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!
Aanmelden via www.tipmooirooi.nl

“De gemeente heeft het steeds over 
burgerparticipatie. TipMooiRooi lijkt me een 

goede manier om de wensen en interesse van 
de burger kenbaar te maken.”  

- Mies Kreijveld

goede manier om de wensen en interesse van 

Op 31 januari start er weer een 

ROts en wateRtRaining 
voor kinderen van groep 6,7 en 8.

Rots staat voor: stevig staan, kracht voelen en voor jezelf opkomen.
water staat voor: vriendschap, gevoel en samenwerken.
Tijdens de training leer je, door sport, spel en oefeningen:
- stevig staan
- ademkracht
- lichaamshouding
- focussen en de aandacht bij jezelf houden
- je grenzen ervaren en aangeven 
- jezelf verdedigen vanuit kracht, niet vanuit agressie
- angst overwinnen en doorzetten
- beter voor jezelf opkomen
-  contact maken met anderen
- samenwerken

Voor aanmelden en meer informatie 
zie: www.praktijk-emergo.nl of mail 
naar info@praktijk-emergo.nl, 
of bel naar Ingeborg Minderhoud 
06- 11236472

Woodsideband en Ollandse 
Dorpskapel treden op in Schijndel
De Woodsideband en De Ollandse 
Dorpskapel verzorgen op zondag-
middag 12 januari van 14.00 tot 
16.30 uur gezamenlijk een uitwis-
selingsconcert in het Gasthuis, Lid-
winahof 70 te Schijndel.  

Voor beide muziekgezelschappen 
ligt de oorsprong in het begin van 
de jaren tachtig in het Rooise. Voor 
de Woodsideband is dit Boskant 
en voor de Ollandse Dorpskapel is 
dit Olland. De muzikanten van de 
Woodsideband komen nu niet alleen 
meer uit Boskant of Sint-Oedenrode, 
maar veelal uit Schijndel en verdere 

regio. De Ollandse Dorpskapel is 
oer-Ollands gebleven: voor en door 
de Ollanders. Naast de vele Ollandse 
leden zijn er ook enkele leden van 
buitenaf. Zo hebben zij ook leden uit 
Sint-Oedenrode, Boxtel en Esch. 

Het programma op deze zondagmid-
dag zal voor de Woodsideband een 
greep zijn uit melodieuze popmuziek 
vanaf 50-er/60-er jaren maar ook 
van recentere datum. Vanwege de 
meerdere saxofonisten in dit gezel-
schap, krijgt de uitvoering een spe-
ciale sound. De Ollandse Dorpska-
pel speelt een breed repertoire zoals 

egerlandermuziek, pop en moderne 
muziek.  
Bij beide kapellen staat kwaliteit hoog 
in het vaandel. Jeugdige leden wor-
den bij de Ollandse Dorpskapel in-
tern opgeleid door de eigen dirigent. 
Hiermee proberen ze de toekomst 
van de kapel te waarborgen). De 
Overeenkomst tussen de beide ka-
pellen is dat een trompettist bij beide 
gezelschappen meespeelt. Kortom, 
genoeg redenen voor een gezellige 
muzikale middag in Schijndel. U bent 
van harte welkom! Kijk ook eens op 
de websites www.woodsideband.nl 
en www.ollandsedorpskapel.nl  

Themafeest voor opknappen schoolgebouw in Bosnië

Gitte de Louw staat aan de voor-
avond van een bijzondere trip. Voor 
haar opleiding Verzorgende IC aan 
het ROC in Veghel vertrekt ze eind 
maart naar Bosnië. Samen met tien-
tallen klasgenoten gaat ze helpen 
om een schoolgebouw op te knap-

pen. Daar is natuurlijk geld voor no-
dig. Al weken is Gitte met vriendin-
nen druk in de weer om het nodige 
in te zamelen. Via familie en vrien-
den is een mooie aanzet gemaakt. 
Komend weekend moet de knaller 
nog komen. Dan geeft Gitte op za-

terdagavond met haar vriendinnen 
een feest in café ’t Pumpke. Een ge-
deelte van de opbrengst gaat naar 
Bosnië. Een goede reden dus om 
een drankje te gaan drinken en een 
feestje te bouwen!  

Winterwandeling door natuurwerkgroep Liempde
Op zondag 12 januari wordt er on-
der leiding van Bert Vervoort en 
Jeanne Soetens een winterwande-
ling gehouden door de Dommel-
beemden in Sint-Oedenrode. 

Daar lopen we de veldwegroute. Dit 
is een uitgezette wandeling met een 
grote verscheidenheid aan gebied-
jes. Zo zijn er de Moerkuilen ,die 
ontstaan zijn doordat men de moer 

(veen) nodig had voor de kachel. 
Er ligt een prachtige Dommelmean-
der genaamd “de Krieze” waar altijd 
wel watervogels te zien zijn. Er is een 
hoge zandrug en langs de Dommel 
een uitkijktoren van waaraf men de 
Dommel mooi kan zien kronkelen 
door het landschap. Men loopt door 
de laag gelegen Everse beemden die 
vooral bij floristen in een hoog aan-
zien staan. Op de hoge akkers staat 

de Martinus kapel. 
Na afloop is er voor iedere deelne-
mer soep, daarom is aanmelden 
voor deze wandeling noodzakelijk 
via info@natuurwerkgroepliempde.
nl. We vertrekken om 09.00 uur bij 
cafe Het Groene Woud in Liempde. 
Meer informatie over de lezing en 
Natuurwerkgroep Liempde bij het 
secretariaat via 
info@natuurwerkgroepliempde.nl
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 5 JANUARI

T/M ZATERDAG 11 JANUARI

KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

KINDER
SHIRT
lange mouw
maten 92-122

2 KG
KETTLEBELL
fitness gewicht
bekend van TV

DRAADLOZE
OPTISCHE MUIS
met USB nano ontvanger
400-1600 DPI
storingsvrij
tot 10 m bereik
incl. batterijen

ESSELTE NIETMACHINE 
OF PERFORATOR
zwart

KINDER
STRETCH SHIRT
lange mouw
maten 86-164

TOPTITELS
PC-GAMES
o.a. Roller Coaster Tycoon 2,
Age of Empires, Bejeweled 2
of Plants vs Zombies

KUNSTSTOF RATAN
WASMAND
diverse kleuren
59x37x28 cm

HUGGIES
BABYDOEKJES
pure of soft skin
64 stuks

HOME FRESHENER
LUCHTVERFRISSER
lavendel, berglucht 
of bloemen
navulling
300 ml

LIFETIME CARS
KERAMISCHE HEATER
direct ontdooien 
van bevroren ramen
12 Volt, 150 Watt

HANDGESCHILDERDE
WANDDECORATIE
diverse fraaie afbeeldingen
58x58 cm

KOFFIE/THEE
ISOLEERKAN
diverse kleuren
kunststof
1 liter

HOOFD
KUSSEN
60x50x10 cm 
box

COMFORT
BEHA
diverse kleuren
naadloos
maten S-XXL

CLASSIC OF DARK
HOT CHOCOLATE
10x 25 gram

4.49

1.79

3.49

1.69

1.19

2.79

9.95

1.99

3.79

0.75

0.99 5.99

3.59

2.29

1.19

4.99

SPORT
BROEK
dames: 
stretch zwart
katoen/elastan
maten S-XXL

10-PACK

KUNSTSTOF RATAN
WASMAND
diverse kleuren
61x41x32 cm

5.59

HEUP-/TAILLESLIP
OF BOXERSHORT
maten S-XL

1.69

JONGENS
SPIJKERBROEK
katoen/polyester
maten 116-164

5.59

4 kg
3.49

6 kg
4.99

KINDERSHIRT
korte mouw

vanaf: 1.79

KUSSEN
SLOPEN
2 stuks

2.79

vanaf:

PROFESSIONELE 

TOPKWALITEIT!

COMFORTABEL 

KATOEN

heren: 
polyester 
zwart
maten 
S-XXL

3.99
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Lest Best: vijftien jaar rijschool in Sint-Oedenrode

Jan Vervoort uit Nijnsel heeft een 
duidelijke liefde voor auto’s en mo-
toren. Op zijn oprit staat een klas-
sieke Cadillac en jarenlang pakte hij 
de ene trofee na de ander met zijn 
crossmotor. Hij prijst zich een geluk-
kig man dat hij nog dagelijks met zijn 
hobby bezig mag zijn. Niet meer als 
beoefenaar, maar als leermeester. Jan 
is eigenaar van Lest Best. De autorij-
school die hij alweer voor de vijftien-
de jaargang runt, met veel plezier.

Het klinkt onlogisch, maar Jan heeft 
klanten in Venray. Zo nu en dan krijgt 
hij bericht uit Limburg. Of hij daar 
weer iemand de kneepjes van het au-
torijden wil leren. Iets meer dan vijftien 
jaar terug werkte hij in dat gebied. Hij 
maakte er zijn debuut als rijinstructeur. 
Blijkbaar naar tevredenheid van de 
mensen daar, want nog steeds wordt 
hij gevraagd. Sinds vorig jaar maart 
werkt Jan, samen met zijn partner 

Esther, fulltime aan zijn autorijschool 
Lest Best. Daarom is hij ook meer en 
meer in dit gebied gaan lessen. 

Rijopleiding In Stappen
Jan is makkelijk in de omgang. Hij 
respecteert ieder mens als individu. 
Dat zullen de meesten van zijn (voor-
malige) klanten beamen. “Ik probeer 
iedereen op zijn  gemak te stellen”, 
vertelt Jan. “Dan rijden ze vaak een 
stuk beter.” Jan staat er om bekend 
dat hij goed om kan gaan met leer-
lingen die last hebben van faalangst 
of autistisch zijn. Jan is gecertificeerd 
om deze personen goed les te kun-
nen geven. Dat onderscheidt hem 
van andere rijscholen. Ook lessen 
senioren graag bij de Nijnselnaar. Hij 
neemt de tijd voor ze en weet pre-
cies hoe ze zich op het gemak voe-
len. “We werken met Rijopleiding In 
Stappen (RIS)”, gooit Jan het over 
een andere boeg. “Mijn leerlingen 

krijgen behalve een theorieboek, ook 
een praktijkboek. Zo beginnen ze 
voorbereid aan iedere les. Het scheelt 
heel veel uitleggen, dus de pure rijtijd 
is alleen maar meer en de zelfstan-
digheid wordt verhoogd.” Lest Best 
heeft twee auto’s en sinds kort ook 
enkele motoren. Een uitbreiding van 
het aanbod. “We willen ook aan deze 
wens kunnen voldoen”, vertelt Jan. 
“We geven les in de categorieën A 
en A2.”
   
Aanbieding 
Er is wel eens kritiek op het lesgeld 
wat gevraagd wordt door de auto-
rijscholen. Mensen vinden het soms 
te duur en verwachten dat hun kin-
deren zo snel mogelijk slagen met zo 
min mogelijk lessen. “Geloof me. We 
hebben het beste met onze leerlingen 
voor”, meent Jan. “Maar de eisen van 
het CBR worden ieder jaar strenger. 
Dat zit er ook dit jaar weer aan te ko-
men. Het aantal verkeersslachtoffers 
is het hoogst tussen de 18 en 24 jaar. 
Dat willen ze zo ver mogelijk terug-
dringen. Natuurlijk is dat goed, maar 
we moeten er dus in mee.” Aange-
zien Lest Best dit jaar 15 jaar bestaat 
heeft de rijschool een speciaal tarief 
voor het hele jaar. De eerste vijftien 
lessen voor maar 450 euro.

Autorijschool Lest Best, 
Rozenstraat 5, 0653941596, 
www.rijschoollestbest.nl  

Bedrijf: Lest Best
Eigenaar: Jan Vervoort

advertorial

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

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

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

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cliff van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Gewijzigde openingstijden 
bibliotheek Sint-Oedenrode 
Per 1 januari 2014 zijn de openingstijden van de bibliotheek in 
Sint-Oedenrode aangepast. Hiermee wordt de dienstverlening aan leden 
en bezoekers van de bibliotheek verbeterd.  
De nieuwe openingstijden zijn: 
 
Maandag:  10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.30 uur                                
Dinsdag:  gesloten                                             
Woensdag:  10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.30 uur             
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:   10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 20.00 uur
Zaterdag:  10.00-13.00 uur
 
Tijdens de openingstijden in de ochtend kunnen met behulp van zelfser-
vice materialen geleend en ingeleverd worden. Voor specifieke vragen over 
de collectie is er een bibliotheekmedewerker aanwezig in de middag- en 
avonduren en op de zaterdag.
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LEST BEST BESTAAT 15 JAAR!!!

Speciaal daarom 
een aantrekkelijke actie:

De eerste 15 lessen 
voor maar 450 euro!

(geldig in 2014)
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 Rozenstraat 5, 5492 HN Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-53941596

Website: www.rijschoollestbest.nl
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Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Alleen deze week

TAXFREE
geen BTW op 

alle tegels!*

EINDHOVEN    Geldropseweg 67 Tel.: (040) 211 74 46

SCHIJNDEL    Rooiseheide 21 Tel.: (073) 549 31 65

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN OP

WWW.JANVANERP.NL

JUBILEUM-

AANBIEDING

12 januari
koopzondag
Eindhoven en 
Schijndel open van
12.00 tot 17.00 uur

Complete badkamer Palermo

Nu 
inclusief 
tegels!

BADKAMER PALERMO
Complete badkamer bestaande uit: 
•  ligbad 180x80 cm incl. waterval thermostaatkraan
•  Douchewand 90+37 cm met draaibaar gedeelte
•  Douchethermostaat met luxe Hansgrohe glijstang
•  Douchegoot 90 cm geheel RVS
•  Designradiator met strakke vierkante buizen 180x50 cm
•  Badmeubel 80 cm incl. spiegel met verlichting
•  Wastafelkraan cascade eengreeps
•  Compleet wandcloset met onzichtbare bevestiging, 

softclose zitting en Geberit UP320 reservoir

Nu inclusief:
•  4,32 m2 vloertegels grijs 60x60 cm
•  9,72 m2 wandtegels grijs 30x60 cm
•  4,32 m2 wandtegels grijs 15x60 cm 

stroken

Van € 9940,- nu met 50% korting

Vraag onze verkopers naar meer informatie.
Exclusief montage.

4970.-
SCHERPE PRIJS!

*m
.u.v. lopende acties

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Wat een prachtige Rooise dorpskwis
Het  leek er op alsof het hele dorp ermee bezig was. Iedereen had er wel  
van gehoord en vele Rooienaren deden er actief aan mee. Was het niet 
als achterban dan wel als uitvoerder voor de buitenopdrachten. Of als ver-
tegenwoordiger in het gemeentehuis  of om de vragen te beantwoorden 
die je thuis op kon zoeken met allerlei moderne media en hulpmiddelen 
en vooral de hulplijnen. 

Rooikenner Hans Hendriks uit de Hoefstraat had een drukke avond, zo 
vertelde hij. Velen wisten hem te vinden als ze iets moesten weten over 
Rooi. Rooi heeft er een evenement van allure bij gekregen. Chapeau voor 
de organisatie. Echt helemaal geweldig.
Misschien mag ik toch een kleine tip geven en als ik dat doe is mijn inten-
tie dat te doen om het geheel nog leuker te maken: ik zou proberen alle 
items en onderwerpen echt Roois te houden. Als ik Rooi zeg, bedoel ik 
daarmee uiteraard ook Boskant, Nijnsel en Olland. Wanneer je uit moet 
zoeken welke bekende voetbalinternationals op plaatjes staan, zou je ook 
foto´s kunnen laten zien van de oude glorie van Ollandia, Boskant, Nijnsel 
of Rhode.
Muziekfragmenten zouden ook Rooise stukken muziek of liedjes kunnen 
zijn. Daarbij doel ik niet alleen op liedjes van mezelf, maar bijvoorbeeld 
liedjes of geluidsfragmenten van Bertus van der Zanden, Thieu Sijbers, 
Aurora, NJA, gitaarclub Antonio, zusjes van de Biggelaar, Piet de Koning, 
Private Circle.
“Hou ’t Rois”zou ik zeggen.
Goeie praot kost niks, mer goeie raod is geld werd.

Roois Kultuur Kontakt

Realistische kunst Tineke Teunis-van der Plas

“Ik weet heel goed wat ik wil. 
Meestal ben ik in gedachten al he-
lemaal klaar wanneer ik aan een 
schilderij begin”, aldus Tineke  
Teunis-van der Plas.  Afgelopen 
zondag luidde het Roois Kultuur 
Kontakt (RKK) in Mariëndael het 
nieuwe jaar in. Voor deze eerste ac-
tiviteit had voorzitter Riet Meijs Ti-
neke Teunis-van der Plas gevraagd 
haar realistische schilderkunst ten-
toon te stellen.

Speciaal voor deze gelegenheid was 
door het RKK een DVD samenge-
steld over de kunstenares. Alvorens 
de DVD werd vertoond, genoot het 
publiek van de lieflijke klanken van 
harpiste Luca Appeldoorn. “Een le-
ven lang leren is zeker van toepas-
sing op Tineke”, gaf collega kunste-
naar Joyce Vermeer even later aan. 
“Een baan in het onderwijs was voor 

haar de verwezenlijking van twee 
dromen: creatief bezig zijn en onder-
wijs. Als cursist kwam Tineke terecht 
bij Peter Dillen. Zijn manier van schil-
deren was precies wat Tineke zocht. 
Ooit heeft Tineke het realistisch 
schilderen in haar hart gesloten, om 
het vervolgens nooit meer te laten 
gaan.” Na het wegsterven van de 
laatste harpklanken konden de gas-
ten de schilderijen gaan bekijken. 

Een witte kan met een aantal pron-
kappels eromheen, eenvoudig ge-
stileerd op een houten ondergrond. 
Een schaal met eieren omringd door 
een oude melkbus en wat kopjes. 
“Dan heeft ze thuis van die rom-
mel staan en vraag ik me af wat ze 
daar nu weer mee moet”, zei één 
van haar kennissen. “Ik zie niks in 
die spullen, maar daar maakt ze dan 
zoiets geweldigs van.”

Realistisch fijnschilderen noemt de 
kunstenares het zelf. Ze wees daar-
bij op een schilderij van een schaal 
met peren. “Zie je de weerspiegeling 
in de tafel? Dat soort details brengt 
een schilderij tot leven.” Ook bij het 
‘Tuinstilleven’ heeft ze de kleinste 
feitjes niet terzijde gelaten. Het be-
treft een buitentafel met wat spul-
letjes erop. Onder de tafel zit een la-
tje met als knop een ringetje. Zelfs 
de schaduw van het ringetje is niet 
terzijde gelaten. “Daardoor zie je de 
diepte”, legde Tineke uit. “Zonder 
die schaduw zou het net zijn alsof 
het ringetje op het laatje vastgeplakt 
zat.” Ook in het verzamelen van 
haar spullen is ze kieskeurig. Eens 
had ze pruimen nodig, maar dan wel 
pruimen met een mooie matte waas 
erop. “Een week hebben we ernaar 
gezocht totdat we uiteindelijk de 
juiste vonden. Die week hebben we 
wel veel pruimen gegeten”, lachte 
Tineke.

Teveel schilderen wil ze niet. Het 
moet wel een hobby blijven, anders 
ligt ze er wakker van en dat wil ze 
niet. Toch kan ze dat niet altijd voor-
komen. Haar man heeft een zuivere 
kijk en weet zijn vinger vaak op de 
zwakke plek te leggen. “Bij één van 
mijn schilderijen gaf hij aan dat het 
luikje niet klopte. Hij had gelijk, maar 
ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. 
Die nacht ben ik mijn bed uitgegaan 
en heb ik van papier een luikje ge-
knipt. Toen zag ik het. De volgende 
ochtend zag Frans het meteen.”

Nog een aantal weken kunt u de 
realistische schilderkunst van Tineke 
Teunis-van der Plas bewonderen. Tot 
23 februari hangen haar schilderijen 
in Cultureel Centrum Mariëndael.
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www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Toon Bekkers draagt voorzittershamer 
Rhode over aan Wim van Meijl

voetbal

Op de Nieuwjaarsreceptie van 
Rhode heeft Toon Bekkers de voor-
zittershamer overgedragen aan 
Wim van Meijl.

De Nieuwjaarsreceptie begon dit 
jaar met een rondleiding door de 
nieuwbouw. Hieraan is door de 
bouwcommissie en veel vrijwil-
ligers het laatste half jaar hard ge-
werkt. De “Neultoeters” konden 
hun naam nog eens een keer eer 
aan doen en luisterde een en ander 
muzikaal op. Het officiële gedeelte 
van de nieuwjaarsreceptie begon 
met de overdracht van de voorzit-
tershamer. Toon Bekkers keek nog 
even terug op de hoogtepunten uit 
de periode van 8 jaar dat hij voorzit-
ter was. Wim van Meijl gaf aan dat 
er in de komende jaren voor Rhode 
een hoop gaat veranderen, maar 
dat hij dit met vertrouwen tegemoet 
ziet en zich daar graag voor in wil 
zetten.

Cleem van de Dungen erelid
Cleem werd benoemd tot erelid van 
Rhode. Cleem is al jarenlang actief 

als lid van de Accommodatie com-
missie en heeft zich voor de nieuw-
bouw van de nieuwe kleedlokalen 
erg verdienstelijk gemaakt. Dagelijks 
was hij op de Neul aanwezig.

Theo Driessen en Carlo 
Vorstenbosch lid van verdienste  
Theo en Carlo werden benoemd tot 
lid van verdienste. Theo is al meer 
dan 30 jaar actief als grensrechter en 
scheidsrechter, maar was ook actief 
bij de bouw en tal van andere activi-
teiten. Carlo is 50 jaar lid van Rhode 
en is ook al 50 jaar actief als voet-
baller. In deze was hij door zijn inzet 
en sportiviteit altijd een voorbeeld 
voor de anderen.

Jeroen van Doorn vrijwilliger van 
het jaar
Een voetbalclub van bijna 900 leden 
kan alleen maar draaien met vele 
vrijwilligers. Bij Rhode zijn zo’n 200 
vrijwilligers actief. Jeroen werd van-
wege zijn verdiensten uitgeroepen 
tot vrijwilliger van het jaar. Jeroen is 
een verenigingsman in hart en nie-
ren, een van de mensen van “Rhode 

in Beweging”, actief als jeugdleider, 
coördinator van de veteranen en 
steunpilaar bij de organisatie van di-
verse Evenementen.

Jubilarissen
Ook dit jaar waren er weer diverse 
jubilarissen. 25 jaar lid zijn: Taco 
Hagen, Maico Verhagen, Sjoerd 
Dekker, Piet van de Linden en Fred 
Verzantvoort. 40 jaar lid: Martien 
Bouwmans en Michel Fransen. Jan 
van de Vorst en Carlo Vorstenbosch 
vierden hun gouden jubileum. Ties 
Bekkers, die overigens niet aanwezig 
was, is maar liefst 65 jaar lid en in 
deze 65 jaar was hij ook maar liefst 
ruim 50 jaar actief als vrijwilliger.

Playback show zaterdag 11 januari.
Een van de  hoogtepunten buiten 
het voetbalgebeuren op de Neul, 
is het jaarlijks terugkerend  spekta-
kel / evenement  “De Play back”. 
Alle teams presenteren zich dan op 
een andere wijze dan op het voet-
balveld en ieder jaar blijkt weer dat 

er bij Rhode veel talent rondloopt.  
Telkens zijn er verrassende optre-
dens van individuele spelers of van 
teams die het dak van de kantine 
dan sidderen. Bij menig optreden 
gaan de handjes de lucht in en de 
sfeer is altijd uiterst gezellig.  Aan-
staande zaterdag zal er, behalve de 
optredens van de Rhode-teams, ook 
een gastoptreden zijn  waardoor het 
niveau van de  Play-back-avond 
nog hoger zal zijn dan voorafgaan-

de jaren. Een avond dus die beslist 
de moeite waard zal zijn en waar al 
weken naar wordt uitgekeken.  Het 
eerste optreden is om 20.30 uur ge-
pland.

“Rhode Got Talent”
Daags na de senioren, op zondag 12 
januari om 13.00 u is de  ”Jeugd-
Play-back  “ in de kantine op de 
Neul. Ook de jeugd zal zich deze 
middag op een andere wijze ma-
nifesteren en dit belooft ook een 
middag  vol show en spektakel te 
worden.

Hans Vogels op knappe 33e plek 
in Dakar

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De Boskantse motorcoureur Hans 
Vogels doet mee aan de Dakar Rally 
in Zuid-Amerika. Bij het per se gaan 
van deze krant lag de Brabander na 
twee races op een verdienstelijke 
33e plek. Na de eerste etappe stond 
hij vijf plaatsen lager.

Hans Vogels over de eerste proef. 
“Het was een technische proef, die 
mij wel goed lag. Het leek erg op 

de proeven die we in het WK en-
duro kennen, maar dan langer en op 
roadbook. Doordat er iedere halve 
minuut twee rijders startten, was er 
heel veel stof. In het stof zie je niets, 
dus ik heb heel rustig gereden en 
soms zelfs even gewacht tot ik weer 
iets kon zien. Ik heb nul komma nul 
risico genomen. Zodra er een beetje 
wind was en het stof wegwaaide, 
heb ik aangezet en kon ik wat gaten 
dichtrijden. De laatste 40 kilometer 
reed ik in mijn eentje en kon ik lek-
ker doorrijden. Ik ben toch wel ver-
rast met dit prima resultaat. Ik had 
niet gedacht dat ik nu al bij de eerste 
veertig kon rijden. Dat is echt boven 
verwachting. Ik moet nu wel oppas-
sen dat ik niet overmoedig word. 
Het is best zo, ook als ik morgen 
zestigste word. Ik moet mezelf niet 
opjutten, geen gekke dingen doen 
en vooral niet vallen. Ik heb geen 
last gehad van mijn schouder en dat 
geeft veel vertrouwen.”

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS
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Martijn van Stiphout wint indoor 
samengestelde wedstrijd

paardensport

Ook tussen Kerst en nieuwjaar zijn 
de Nijnselse Ruiters fanatiek op 
wedstrijd geweest. Martijn van 
Stiphout kwam in De Mortel aan start 
op de indoor samengestelde wed-
strijd in de klasse L. Met zijn paard 
Allure wist hij het springparcours en 
de cross goed te doorlopen wat hem 
naar de eerste plaats bracht.

In Sint-Oedenrode werd op 2e Kerst-
dag de jaarlijkse, gezellige springwed-
strijd in manege De Pijnhorst gehou-
den door onze buurvereniging. Suzan 
van Gastel won de L- rubriek met Blik-
vanger. Marwin van den Nieuwen-
huijzen startte Zuberlina in de klasse Z 
en werd knap 1e. Thom van Dijck be-

haalde met Don Diablo de 3e prijs in 
de klasse L en ook met Albin werd hij 
derde, maar dan in de klasse M. Juliët 
Bosshardt plaatste zich met Dutch 
Pride op de 5e plaats in de klasse B.

Thom van Dijck kwam ook tijdens de 
kerstindoor in Asten aan start. Op-
nieuw wist hij zich met Don Diablo 
in de prijzenrij te scharen, een 10e 
plek in de 5-jarigen rubriek was het 
resultaat.

Dressuuramazone Eveline van de 
Ven kwam in Uden aan start met 
Allure. Na een overtuigende proef 
mocht zij de 1e prijs mee naar huis 
nemen in de klasse Z1.

Ollandia blijft actief bezig
Met zaalvoetbal en activiteiten voor 
de jeugd en ook de Nieuwjaarsrecep-
tie zijn bij Ollandia al weer de eerste 
activiteiten achter de rug. Dit krijgt 
a.s. woensdag 8/1 met een praktijk-/
theorie informatieavond voor kader-
leden (over begeleiden/trainen van 
jeugdspelers) al snel weer een ver-
volg. Aanvang: 18.30 – 20.00 uur 
over pupillen en 20.00 – 21.30 uur 
over junioren. Ook zullen de diverse 
teams weer de training hervatten om 
weer de nodige conditie op te doen 
en het balgevoel en spelritme weer 
terug te krijgen. Binnenkort staan 
al weer de eerste oefenwedstrijden 

op het programma, waarna begin 
februari ook al weer de competitie 
wordt hervat, waarbij we natuurlijk 
wel afhankelijk zijn van het weer.

Rikken bij Ollandia.
Donderdag 9/1 is er vanaf 20.30 
uur voor de liefhebbers weer rikken, 
waarbij weer diverse mooie prij-
zen zijn te winnen. Zowel leden als 
niet-leden zijn hiervoor welkom in 
de sportkantine in sportpark Ekker-
zicht. Verder kunnen ook donderdag 
30 januari en 27 maart in de agenda 
gezet worden, want dan staat er 
eveneens rikken op het programma.   

voetbal Nieuwjaarsreceptie v.v. Boskant 
zeer geslaagd

Zondag 5 januari jl. stond bij v.v. Bos-
kant de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
op het programma. Zoals eigenlijk elk 
jaar kon het bestuur ook nu tevreden 
constateren dat veel leden, sponsors, 
supporters en andere betrokkenen de 
weg naar de kantine wisten te vinden 
om elkaar een gelukkig nieuwjaar 
te wensen. De nieuwjaarloterij, een 
hapje en drankje en de feestelijke in-
formele afsluiting hielden de mensen 
ook nu weer lang in de kantine.

Tussen de feestelijke bedrijven door 
was er ook tijd voor een officieel ge-
deelte. Voorzitter Ronald ter Haak 
bedankte de afscheid nemende be-
stuursleden Hans van Driel en 
Michael van den Hove. Beiden zijn 

per 7 november jl. officieel met hun 
bestuurstaken gestopt en hebben 
een grote staat van dienst. Michael 
is binnen de vereniging vooral be-
kend als ontwerper van zo ongeveer 
alle communicatieve uitingen van de 
vereniging. Hoewel niet meer in de 
hoedanigheid van bestuurslid, heeft 
Michael gelukkig aangegeven zijn 
creatieve brein aan de vereniging ter 
beschikking te blijven stellen. Hans 

was sinds 2004 penningmeester van 
v.v. Boskant, een rol die hij ook jaren-
lang binnen het toenmalige jeugdbe-
stuur heeft vervuld. Zoals Ronald in 
zijn toespraak terecht aangaf is de 
inbreng van Hans ook op vele andere 
vlakken erg groot geweest. Voor het 
huidige bestuur vormde dit meer dan 
voldoende aanleiding om Hans te 
benoemen tot lid van verdienste van 
v.v. Boskant. 

Behalve van de beide ex-bestuurs-
leden werd ook afscheid genomen 
van Jessica de Wit en Hilde Bakx, die 
na jarenlange trouwe dienst voor de 
laatste keer als bardames te bewon-
deren waren. Gezien de drukte en 
de dorst van de aanwezigen hebben 
zij zich waarschijnlijk niet hoeven te 
vervelen op hun laatste dag. 

Tot slot werden traditiegetrouw ook 
de jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Dit jaar ging het om Frans van Has-
tenberg, Wim van Kronenburg en 
Jan Konings, die allen 50 jaar lid van 
v.v. Boskant zijn. Naast een bloeme-
tje ontvingen zij een mooi certificaat 
ter herinnering aan deze mijlpaal.
Waar de nieuwjaarsreceptie inmid-

dels een bekend jaarlijks fenomeen 
is, heeft v.v. Boskant  ook een vervolg 
gegeven aan het vorig jaar gestarte 
‘oliebollen bakken’ op oudjaarsdag. 
Vooraf konden bestellingen worden 
geplaatst, die indien gewenst wer-
den thuisbezorgd. Uiteraard was het 
ook voor de toevallige passant mo-
gelijk een oliebol te scoren. De actie 
is wederom zeer succesvol verlopen 
en het lijkt er dus op dat ook dit een 
jaarlijkse traditie kan gaan worden! 
Komend weekend staat in het teken 
van de muziek. Met als thema “Bos-
kant’s got Talent” versie 4.0 zullen 
op vrijdag 10 januari vanaf 19.10 
uur de senioren hun muzikale talen-
ten ten gehore brengen. Liefst 12 
teams stormen de bühne op. Het zal 
voor de jury weer een heel karwei 
worden om de prijzen te verdelen!  
Voor de jeugd is dat twee dagen 
later, op zondag 12 januari vanaf 
13.10 uur. Voor de zondagmiddag 
staan er 9 optredens op het pro-
gramma! Al jarenlang is dit weekend 
een van de hoogtepunten in de acti-
viteitenagenda van onze vereniging, 
met optredens die menig talenten-
jacht de loef afsteken!

V.l.n.r. Jessica de Wit, Hilde Bakx en voorzitter Ronald ter Haak

V.l.n.r. 3 jubilarissen Frans van Hastenberg, Wim van Kronenburg, 
Jan Konings en voorzitter Ronald ter Haak.

V.l.n.r. Michael van den Hove, Hans van Driel en echtgenote Colinda van Driel

Dai-Ippo beleeft goede start in 
2014

judo

Op zondag 5 januari gingen onze 
judoka’s weer de tatami (wedstrijd-
mat) op om de krachten te meten. 

De beginnende judoka’s deden dit in 
een onderlinge ontmoeting in Mierlo. 
Jonas Boon en Cas Botter deden dit 
zo goed in hun eerste wedstrijd dat 
ze meteen eerste werden. Mees de 
Visser, zijn broer Siem, Vince Loeffen 
en Lars van Duijnhoven deden het 
ook zeker niet slecht, maar moesten 
toch één keer hun meerdere erken-
nen. Zij wisten een mooie tweede 
plaats te behalen. Marilène Kastelijn, 
Maud Liewes en Seth van de Hurk 
kwamen op de derde podiumplek te 
staan. Wat natuurlijk voor deze be-
ginners ook al een mooie prestatie 
is. Karlijn Boon, Alizee Foolen, Tiko 
Verhulst, Yannick Schilder, Jan Merks 
en Rosa Klokgieters wisten nog niet 

op het podium te komen. Reden hier 
voor was niet dat ze het slecht de-
den, maar de indeling was niet altijd 
even goed gedaan op basis van de 
kwaliteiten.
 
Ook in Gilze lieten de wedstrijdju-
doka’s zien dat men het komende 
jaar weer rekening met hen moet 
houden. Gijs Packbiers zit nu in zijn 
laatste jaar in de -15 jaar en dit moet 
het jaar van Gijs worden. Zijn start 
was fantastisch. Hij wist met vier 
keer ippon de eerste plek te be-
machtigen. Zijn zusje Sam ging ook 
lekker en wist een mooie tweede 
plek te behalen. Zjuul Rovers deed 
ook weer van zich spreken en ook 
hij wist een tweede plek te behalen. 
Jort van de Laar kwam voor het eerst 
in zijn nieuwe leeftijdscategorie uit, 
maar wist in deze lastige klasse toch 

maar mooi meteen een derde plek 
te behalen. Teun Packbiers en Quint 
Rovers draaien vanaf nu ook in de 
-15 jaar. Dat ze niet bang zijn in deze 
nieuwe klasse lieten ze goed zien. 
Beiden wisten drie partijen te win-
nen, maar daarna hield het op voor 
ze en kwamen ze net niet op het po-
dium. Maar dat gaat zeker nog wel 
gebeuren dit jaar. Voor Niels van de 
Laar en Sara van de Wetering ging 
het allemaal wat te snel en zij waren 
snel uitgespeeld. Volgende keer be-
ter zullen we maar zeggen. 

Mooie resultaten in de eindfase 
van het indoorseizoen
Het is aftellen, want de laatste se-
lectiewedstrijden van het indoorsei-
zoen staan op de planning. Sommi-
ge ruiters namen dit weekend nog 
deel aan een selectiewedstrijd van 
Kring Eindhoven. Anderen bereiden 
zich alvast voor op de Brabantse 
Kampioenschappen, die over een 
aantal weken plaatsvinden. 

Voor Evi de Beer stond er dit week-
end een ‘oefenwedstrijd’ in Boxtel 
op het programma. Volgend week-
end zal er namelijk flink gestreden 
worden tijdens de laatste dressuur 
selectiewedstrijd voor de pony’s. Na 
het resultaat van dit weekend lijkt 
dat echter geen probleem te wor-
den voor Evi. Zij behaalde met haar 
pony Zimba een mooie 2e plaats in 
de klasse E-B dressuur. 

Bij manege Meulendijks in Geldrop 
werd de laatste spring selectiewed-
strijd voor de paarden georgani-
seerd. Julia Geers en Alexander lie-
ten zien dat zij het gehele seizoen 
constant kunnen presteren. Er wer-

den twee foutloze ronden verreden 
en daarmee eindigden zij op een 
8ste plaats in de klasse L. Anne Jan-
sen zit ook weer in de goede flow. 
Na vorig weekend al in de prijzen-
reeks te zijn beland, deed ze het dit 
weekend opnieuw. Anne legde, met 
haar paard Zennith, tweemaal een 
foutloze ronde af en nam daarmee 
een 6e prijs naar huis. 

Maandagavond namen er een aantal 
Rooise Ruiters deel aan de dressuur-
wedstrijd te Liempde. In de klasse 
L1/L2 kwamen Willeke van der Vel-
den en Judith Gilsing-Fernhout aan 
de start. De overwinning in deze 
klasse ging ruimschoots naar Willeke 
en haar paard Enjoy. Judith Gilsing-
Fernhout eindigde op een mooie 3e 
plaats met Goofie W. 

Nog net voor het einde van het jaar 
nam Ingrid de Groot deel aan de 
dressuurwedstrijd in Eersel. In de 
klasse B reed zij met haar paard Evita 
Black, maarliefst twee proeven; bei-
de wist ze knap te winnen. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Playbackweekend vol topvermaak

Het jaarlijkse playbackweekend van 
VV Nijnsel staat altijd garant voor 
topvermaak. Dat was ook afgelo-
pen weekend weer het geval. Met 
een prachtige act won Nijnsel 5 af-
gelopen vrijdag. Nijnsel F2 was op 
zondag de beste tijdens de mini-
playbackshow.

Nijnsel/TVE Reclame 5 bracht een 
zeer gevarieerd nummer rondom het 
mysterieuze museum van 
Madam Tussaud waar overdag de 
wassen beelden maar saai staan te 
apegapen, maar waar ’s nachts van 
alles gebeurt. “Heel origineel, goed 
geplaybackt, prachtig vormgege-
ven,” zo luidde het oordeel van de 
zeskoppige jury. Het publiek was het 
er helemaal mee eens en beloonde 
de winnaars, die door het dolle heen 
waren, met een daverend applaus. 
Het sprookje van Dames 1 belandde 
op een mooie tweede plaats met 

een prachtige 
vertolking van 
Pinokkio en 
zijn leermees-
ter Gepetto.
 
Op zondag-
middag 5 ja-
nuari was de 
Mini-Playback-
show. Jeugd-
teams van 
voet- en korf-
balclub traden 
op en zorgden 
voor puike 
playbackoptre-
dens. Zang, dans, leuke aankleding, 
kleurrijke decors; alle teams zetten 
hun beste beentje voor. Leiders en 
ouders hadden er alles aan gedaan 
om de teams goed voor de dag te 
laten komen en mee te laten din-
gen naar de hoofdprijzen. De jury 

stond dan net als vrijdagavond voor 
een schier onmogelijke taak om een 
keuze te maken uit alle prima per-
formances. Nijnsel/TVE Reclame F2 
ging tenslotte met de titel aan de 
haal. Het Vliegerlied van Café de 
Bock stond als een huis, als een café 
eigenlijk….

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

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

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

Jur van Lierop vijfde op NK

wielersport

Afgelopen zaterdag stond veldrij-
der Jur van Lieorp aan de start op 
het jeugd NK cyclocross in Bakel. 
Jur mocht vanaf de eerste rij van 
start gaan, gunstig dus zou je zeg-
gen.

Maar goed van  start gaan is hem 
dit seizoen nog niet echt gelukt. 
Vaak ging er wel iets mis waardoor 
Jur flink moest gaan inhalen. Ook 
op het NK ging het mis, Jur schoot 
tot twee keer toe uit zijn klik pedaal 
waardoor hij bijna ten val kwam. Hij 
liep meteen een achterstand op en 
wist wat hem te doen stond, inha-
len!

Na een rondje lag Jur op de negen-
de plek en had hij nog vier rondjes 
over om nog plekken op te schui-
ven. Een podiumplek was moeilijk 
haalbaar, maar na enkele inhaalma-
noeuvres en sterk doorfietsen pakte 
hij uiteindelijk de vijfde plek na een 
eindsprint. Dit was de laatste cross 
van het seizoen. Jur gaat zich nu 
even rustig houden voor het weg- 
en Mtbike seizoen dat in maart van 
start zal gaan.

foto: Marco Jansen



Woensdag 8 januari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

Rhode

Programma jeugd za 11/1:
Vriendschaplijke wedstrijden
Empelina A1-Rhode A1  14:30u
Rhode A2-Empelina A2  14:30u
Rood wit B1-Rhode B1  15:00u
Rhode B2-Unitas 59 B2 14:30u
Unitas 59 B3-Rhode B3  14:30u
Rhode B4-Unitas 59 B4  14:30u
Rood wit C1-Rhode C1  13:00u
Rhode C2-Unitas 59 C3  13:00u
Unitas 59 C2-Rhode C3  12:45u
Rhode C4-Untas 59 C4  13:00u
Unitas 59 C5-Rhode C5  12:45u
Unitas 59 D1-Rhode D1  11:30u
Rhode D2-Unitas 59 D2  11:30u
Unitas 59 D4-Rhode D3  11:30u
Wilhelmina boys D4-Rhode D4  11:15u
Rhode D5-Unitas 59 D5  11:30u
Rood wit 62 E1-Rhode E1  11:00u
Rhode E2  vrij
Rhode E3-Unitas 59 E5  9:15u
Rhode E4-Unitas 59 E6  11:30u
Rhode E5  vrij
Wilhelmina boys E8-Rhode E6  10:00u
Rhode E7-Wilhelmina boys E10  9:15u
Rhode E8-Wilhelmina boys E11  9:15u
Rhode E9-BMC E7  9:15u
Rhode F1-UNA F1  10:30u
Emplina F2-Rhode F2  10:30u
Rhode F3  vrij
Unitas 59 F3-Rhode F4  9:00u
Rhode F5-Rhode F7  10:30u
Rhode F6  vrij
Rhode F5-Rhode F7  10:30u
Rhode F8-VOW F2  10:30u
Rhode F9-SBC F9  10:30u
Rhode F10- vrij
Rhode F11-VOW F3  10:30u
Rhode MA1  vrij
Rhode Mc1-OJC MC2  13:00u
VOW MD1-Rhode MD1  10:00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen
Altior F2-KV Rooi F1  0-2

Programma woe 8/1:
KV Rooi MW2-Tuldania MW1 a. 21.30u. 
KV Rooi MW3-De Korfrakkers MW1 
a. 21.30u.
Programma za 11/1:
KV Rooi A1-Altior A1  a. 19.10u. 
KV Rooi A2-Altior A2  a. 18.00u. 
KV Rooi B1-Prinses Irene B1  v. 19.15u. 
KV Rooi C1-Tovido C1  a. 17.00u. 
KV Rooi C2-De Korfrakkers C2  a. 16.00u. 
KV Rooi D1-Swift D1  a. 13.00u. 
KV Rooi D2-Corridor D1  a. 14.00u. 
KV Rooi E1-Rosolo E2  a. 12.00u. 
KV Rooi E2-Corridor E1  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-De Korfrakkers F4  a. 10.00u.
Programma zo 12/1:
KV Rooi 1 – Oranje Wit 1  a. 17.15u. 
KV Rooi 2- Be Quick 4  a. 16.00u.

bridgen

Bridgeclub  ‘t Koffertje

Uitslag competitie 30/12:
A-lijn 1. Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 57,60 2. Nicole van de Berg & 
Wil Schilder 56,88 3. An van Genugten 
& Wil van Gerwen 52,92 
B-lijn 1. Jan Machielsen & Rien Voets 
66,18 2. Tiny van der Steen & Lies 
Vissers 58,61 3.Rietje Donker & Nelly 
van Zon 55,90

Bridgeclub Beckart

Uitslag 2/1:
A-lijn: 1. Piet en Toon v. Schaijk 54.16; 
2. Mia Poels en Annie Stevens 52.50; 
3. Riet en Cees v. Hout 50.45. B-lijn: 1. 
Nellie en Jan Seegers 60.93; 2. Hannie 
de Laat en Leny v. Rooij 57.81; 3. Jet 
v.d. Meerakker en Ad v.d. Brand 53.12
Uitslag 4e cyclus
A-lijn: 1. Riet en Cees v. Hout 55.51; 2. 

Piet en Toon v. Schaijk 55.12; 3. Harrie 
en Jan v. Erp 53.54
B-lijn ( promoveren): 1. Hannie de Laat 
en Veva v.d. Wiel 54.68; 2. Nellie en 
Jan Seegers 54.51; 3. Annie en Corry 
Dortmans 53.28

Bridgeclub KBO Zijtaart

Uitslag competitie 3/1
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 62,50 % 
2.Toon & Marietje v.Schaijk 60,07 % 
3.Jan Langenhuizen & Tonnie Kivits 
57,64% 4.Jan Rijkers & Cor v.d.Berg 
en Bert & Anneke v.helvoort 55,21 % 
B-lijn: 1.Harry & Rina v.Berlo 57,50 % 
2.Mien v.d.Crommenacker & Maria 
Rijken 56,67 % 3.Martien v.Cleef & 
Marietje v.d.Horst 56,00 %

BC ’t Koffertje

Uitslag  6/1:
A-lijn: 1 Lieke Pieters & Jos van Rij-
broek 60,94; 2 Ad van Helvoort & Jan 
van Lanen 59,65; 3 Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 53,54.
B-lijn: 1 Wil Merkelbach & Jeanne 
Swinkels 57,50; 2 Jan Machielsen & 
Rien Voets 55,21; 3 Herman Pauw & 
Leny van de Wall 53,13; 4 Jan Derks 
van de Ven & Gerard Verkade 52,19
C-lijn: 1 Riet van de Laar & Ans Wies-
sing 75,83; 2 Ben van de Hoef & Wim 
Stierum 65,00; 3 Anny & Lena van 
Acht 55,42.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 6/1:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 60.12; 2. Nettie & Jan v. 
Heeswijk 55.95; 3 en 4 gedeeld: Ria & 
Toon Habraken  en Mia Poels & Peter 
Wagenaar 5536.
B-lijn: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
66.67; 2. Hennie v.d. Linden & Ria 
Theunis 61.01; 3. Corrie Kapteijns & 
Babs v.d. Vleuten 56.85; 4. Jo Evers & 
Jo Kremers 56.55.
C-lijn: 1. Cor v. Gerwen & Toon v.d. 
Vleuten 62.50; 2. Netty v. Dijck & 
Thea Huijberts 59.52; 3. Diny v. Erp 
& Truus Vissers 57.14; 4. Jo & Frans 
Bouwdewijns 55.06.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen bekervoetbal:
Woonwinkel  – Schildersbedrijf Harks 5-2
Krans Hoveniers – 
’t Straotje/Lvdb Installatie  8-7
Afisca – Pijnappels/v. Schijndel 2-1
Gerits/vd Warenburg – 
Raaijmakers/der Kinderen  6-3
Twinscooking.nl – 
Dorpsherberg/van Driel 2-5
Royal Queen Seeds – 
HNM-Finance 0-4
Huiskens  – Wetering Boys 5-3
Klerkx Hoveniers – De Beleving 9-3

Programma vr 10/01: 
Klerkx Hoveniers – 
Krans Hoveniers 19:30u
HNM-Finance – 
twinscooking.nl 20.15u
Rewi/van Acht – 
Dorpsherberg/van Driel 21.00u
JT Carservice/van Kasteren – 
Café van Ouds 21.45u
Maandag 13/12:
Afisca Adm. en Belastingadvies – 
Wetering Boys  21.00u
Amigos Menswear – 
Pijnappels/van Schijndel 21:45u

hardlopen

Herperduincroos Herpen, 
22 december 
 
Mannen 45, 9600m 
8. Eric van den Oetelaar   41.23
Mannen 55 

3. Henry  Wijffelaars   44.07
7. Pierre  Lardenois   47.12
10. Jos van Uden   49.38
12. Peter  Hellings 04.800 m 
32.50
Vrouwen 45 
2. Rikie  Huyberts 09.600 m 
48.02

A.V. Prins Hendrik  
 
MannenTrim 
Patrick  Sanders 05.700 m 
  20.57  
Mannen Trim, 12000m  
Henk  Heijmans  1.07.29
Peter  Hellings  1.26.28
Mannen Trim, 20.900 m 
Bart van de Sande 1.48.01 
Mannen Trim, 26100m  
Eric van den Oetelaar 1.59.30
Henry  Wijffelaars 2.03.27
Pierre  Lardenois 2.21.58

A.V. Oirschot
  
Meisjes PC, 811 m 
Sanne  Olislagers 4.29
Jongens PA, 1.101 m  
Stan  Sierdsema 4.55
Meisjes PA  
Veerle van Erp       4.30 
Jongens JD, 2.202 m  
Guus van Kessel      9.29
Tim  Brouwers      9.44
Bram van der Heijden     10.53
Jongens JC  
Steven van Erp  9.33
Meisjes JB 
Sanne van Lieshout   9.52
Mannen k cross 3.303 m 
Marco  Verbeek 11.57
Marc van Lieshout 12.46
Mannen Trim, 4.644 m  
Luc  Minderhoud   27.02
Vrouwen 45, 04.644 m  
Rikie  Huyberts   22.27
VrouwenTrim  
Saskia  Boonstoppel   32.45
Mannen 45, 6.966 m  
Ereic van den Oetelaar   30.06
Mannen55  
Henry  Wijffelaars   33.39
Pierre  Lartdenois   34.46
Jos van Uden   37.38
Mannen Trim  
Henk Heijmans   38.44
Mannen 35, 9.288 m 
Jorrit  Dekkers   38.43
Mannen Trim  
Bart van de Sande   43.46
Ge de Louw 1.05.14
Vrouwen Trim  
Annette  Boonstoppel 1.00.31

G.A.C.  
 
Mannen Trim, 5.000 m 
Luc  Minderhoud   25.10 
Mannen Trim, 10.000 m 
Jos van Uden    47.46
Vrouwen Trim 
Rikie  Huyberts    47.31

Sylvesterloop Middelrode, 
31 december 
 
MannenTrim 
Henk  Heijmans 05.500 m 
  27.51
Mark  Wijgergangs 05.500 m 
  31.15
Jos van der Wijst 11.000 m 
  51.05
Eric van den Oetelaar 16.500 m 
  1.06.43
Henry  Wijffelaars 16.500 m 
  1.14.00
Jos van Uden 16.500 m 
  1.29.41
Rikie  Huyberts 16.500 m 
  1.19.11 

Argo

Komend weekend nemen 13 zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de Brabantse Winter Kampi-
oenschappen die gehouden worden 
in het Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion in Eindhoven. Zij zul-
len daar 22 keer individueel en 5 keer 

als een estafette ploeg aan de start 
verschijnen. De wedstrijd begint za-
terdag en zondag om 14.10 uur.

Waterpolo
Zaterdag om 18:25 uur: Njord - D1, 
in Den Ekkerman te Veldhoven.

zwemmen

Gouden jubilaris HBV Ontspanning

Op vrijdagavond was de nieuw-
jaarsreceptie. Na een toespraak 
van de voorzitter was er nog een 
huldiging. Piet Hazenberg werd ge-
huldigd voor zijn gouden jubileum. 
Piet is lid geworden in 1963 en is 
het langst schietende lid van Ont-
spanning. 

Op zondag heeft Piet van den Berg 
de eerste indoorfita van dit jaar ge-
schoten. In de ochtend schoot hij 
561 punten en ’s middags schoot hij 
567 punten. Met deze score werd hij 

tweede bij de heren cadetten. Op 
woensdag is de eerste jeugdtraining 
van het jaar. Ook de competitie be-
gint deze week weer. Op dinsdag 
voor de senioren en op vrijdag voor 
de jeugd.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. De 
leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommo-
datie niet bezet is. De jeugdtraining 
is op woensdagavond.

handboogschieten

Vrijdagavondtoernooi 
Cloeck en Moedigh

jeu de boules

Voor Anja in ’t Zandt is het nieuwe 
jaar voorspoedig van start gegaan. 
Zij is de eerste winnaar dit jaar in 
het vrijdagavondtoernooi (3 +28). 
Zij liet daarmee Marco van Wanrooij 
(3+ 23) en Bert Goorts (3 +14) achter 
zich. Met twee gewonnen partijen 
volgde op de 4e plaats Piet 
Habraken (2 +16) en 5e werd Frans 
v/d Velden (2 +9). Frans v/d Velden 
is leider in het klassement  (+11) met 
op de 2e plaats Johan van Kuijk (+8). 
Anja in ’t Zandt (+6) staat nu 3e.
 
Inschrijven Roois Doubletten-
kampioenschap 2014
Op zondag 2 februari wordt op de 
banen van Cloeck & Moedigh ge-

speeld om het Roois Doubletten-
kampioenschap 2014. Men schrijft 
in als doublet, bestaande uit 2 per-
sonen. Aan dit toernooi kunnen al-
leen inwoners uit Sint-Oedenrode en 
verder alle spelers van buiten Sint-
Oedenrode maar spelende bij een 
van de Rooise jeu de boules vereni-
ging meedoen. Inschrijven kan via 
de inschrijflijsten bij de Rooise jeu  de 
boules verenigingen of per e-mail op 
wedstrijdsecretaris@cloeckenmoe-
digh.nl. De inschrijving sluit op don-
derdag 30 januari. De aangemelde 
deelnemers moeten zich op 09.30 
uur melden en men speelt minimaal 
3 wedstrijden in de voorronden. 
Daarna volgen er nog finaleronden. 

Senna de Jong
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 12 januari is Senna de 
Jong speelster van de wedstrijd bij 
de wedstrijd van KV Rooi 1 tegen 
Oranje-Wit 1. Hier zal zij om 17.15 
uur de eerste doorloopbal van 
de wedstrijd nemen. Senna zit in 
groep 5. Bij het korfballen vindt zij 
scoren het leukst. Verder speelt ze 
graag buiten en is knutselen haar 
hobby. KV Rooi wenst Senna een 
leuke wedstrijd toe, die zij vanaf de 
reservebank mag bekijken.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Rooi dames 1 maakt droomstart 
in de zaal

hockey

Rooi dames 1 heeft zondag voor een 
verrassing gezorgd door beide com-
petitiewedstrijden in de topklasse 
zaal te winnen. In Tilburg werd MEP 
uit Boxtel aan het begin van de mid-
dag met maar liefst 7-2 verslagen. 
Aan het einde van de dag stonden 
de dames tegenover de dames van 
Tilburg. In een super spannend pot-
je werd opnieuw gewonnen. Omdat 
geen van de zes teams uit de poule 
haar beide wedstrijden wist te win-
nen, gaan de dames van coach Jan 
Kemps fier aan kop.

Rooi schoot zondag uit de startblok-
ken en stond in de rust met 2-0 voor. 
Nadat het ook nog 3-0 werd, deed 

MEP wat terug door twee keer te 
scoren. Rooi herpakte zich direct en 
bouwde de score snel uit. Via prach-
tig combinatiespel werd nog vier 
keer gescoord. Doelpuntenmakers 
waren Loes van der Heijden (3), Iris 
van de Loo (1), Corinne van Uden 
(1) en Lin Schakenraad (2). Rooi 
kreeg dankzij een aantal goede re-
flexen van de sterk keepende Renee 
van den Broek geen goals meer te-
gen en won met 7-2.

Het tempo van spelen lag tegen Til-
burg, de tweede wedstrijd van de 
middag, een stuk hoger. Ook werd 
er erg fysiek gespeeld waardoor Rooi 
behoorlijk op de proef werd gesteld. 

Via een strafcorner kwamen de da-
mes van Tilburg dan ook op voor-
sprong. Zo’n tien minuten voor tijd 
kwam Rooi op gelijke hoogte. In 
de slotfase voerden beide teams de 
druk verder op. Toen een Tilburgse 
speelster twee minuten voor tijd 
met een gele kaart het veld moest 
verlaten, greep Rooi haar kans. Via 
een supersnelle aanval over links 
kon de bal in de allerlaatste seconde 
van de wedstrijd achter de Tilburgse 
keepster gespeeld worden. Aan-
staande zondag wacht Rooi twee 
nieuwe tegenstanders en zal de kop-
positie verdedigd worden. 

Rooi Heren 1 verliest koppositie
Na twee speelronden in de zaal, 
stond Rooi Heren 1 bovenaan de 
ranglijst. Afgelopen weekend moest 
de Rooise formatie het opnemen te-
gen Zwart Wit uit Breda en MOP uit 
Vught. Twee teams die in de bui-
tencompetitie respectievelijk 2 en 1 
klasse(n) hoger acteren en dus kon 
Rooi zijn borst nat maken.

Zwart Wit had nog maar één speel-
ronde achter de rug, waarin het twee 
keer wist te winnen en de ploeg ging 
dan ook voortvarend van start. Al 
snel keek Rooi tegen een 2-0 achter-
stand aan maar kreeg de ploeg toch 
genoeg kansen om in de wedstrijd te 
blijven. Helaas was het de ploeg uit 

Breda die toch een maatje te sterk 
bleek en de wedstrijd in de tweede 
helft overtuigend en verdiend met 
6-0 naar zich toe trok.
Na deze nederlaag stond de wed-
strijd tegen MOP uit Vught op het 
programma. Rooi Heren 1 moest 
deze wedstrijd zien te winnen, wilde 
het nog aan blijven haken bij Zwart 
Wit. 
Al snel bleek dat MOP zich behou-
dend opstelde en loerde op de coun-
ter, toch was het Rooi dat verdiend 
op een 1-0 voorsprong wist te ko-
men. Nog voor de rust wist MOP 
echter op gelijke hoogte te komen 
na onoplettendheid in de Rooise 
verdediging. 

In de tweede helft liet de ploeg uit 
Vught nog steeds het initiatief aan 
Rooi Heren 1. Uiteindelijk resulteer-
de dit in een verdiende 2-1 en 3-1 
voorsprong voor het team uit Rooi. 
MOP wist zich uit een corner nog te-
rug te knokken naar 3-2 maar deze 
treffer bleek te laat om de wedstrijd 
te doen kantelen. 
Na drie speelronden moet de Rooise 
ploeg dus genoegen nemen met 
een tweede plaats achter Zwart Wit. 
Volgende week zaterdag wachten 
weer twee wedstrijden in sporthal de 
Beemd in Veghel, tegen De Hopbel 
uit Schijndel en Etten Leur. Daarin 
hoopt Rooi Heren 1 mee te blijven 
strijden om de bovenste plaatsen.

voetbal Boskant C2 in actie voor 
teamgenoot

Jimmy is op het eerste gezicht een 
gezond lijkende jongen van 13 jaar. 
Hij werd geboren met urethraklep-
pen, waardoor zijn nieren ernstig 
beschadigd waren. Op 8 juni 2004 
(Jimmy was toen ruim 4 jaar oud) 
werd hij getransplanteerd. Hij kreeg 
een nier van zijn vader.

Operatie en herstel verliepen prima 
en Jimmy functioneerde ruim negen 
jaar als een gezonde jongen. Hij ging 
naar school en was een fanatieke 
voetballer bij vv Boskant. Na negen 
jaar ging de werking van deze nier 
flink achteruit. Er moest gezocht 
worden naar een nieuwe donor en 
Jimmy kwam op de wachtlijst. Tot 
die tijd is dialyse onvermijdelijk. Zijn 
conditie was hard achteruit gegaan 
en voetballen kon hij niet meer. 
Jimmy hield veel vocht vast en zijn 

bloeddruk was enorm hoog. Door 
de dialyse voelt hij zich weer beter 
en hij kan zelfs weer trainen en na 
winterstop misschien weer voetbal-
len.

Drie keer per week gaat Jimmy naar 
het Radboud ziekenhuis in Nijme-
gen voor een vier uur durende dia-
lyse. Tijdens de dialyse krijgt hij les 
en maakt hij zijn huiswerk. Als dat 
gedaan is, moet hij zichzelf verma-
ken met wat tv kijken, kletsen met 
andere dialyse patiëntjes of compu-
terspelletjes doen.

Jimmy's  teamgenoten van vv Bos-
kant C2 leven erg met hem mee. 
Ze willen graag iets voor hem doen, 
maar hebben het gevoel dat ze van-
af de zijlijn moeten toekijken. Daar 
moet verandering in komen, vinden 

de jongens en meiden van Boskant 
C2.  Jimmy moet de Playstation, die 
aanwezig is op dialyseafdeling, de-
len met nog vier andere kinderen. 
Dus telkens wordt er door de ver-
pleegkundige een schema gemaakt 
en mogen de kinderen om de beurt 
een  spelletje spelen. Het doel van de 
actie is voor de C2 duidelijk, Er moet 
een spelcomputer bijkomen. Tijdens 
het jaarlijks terugkerende Boskant’s 
got talent op vrijdagavond 10 ja-
nuari en zondagmiddag 12 januari, 
gaan zij met "de pet" rond. Op deze 
manier willen ze voldoende geld 
inzamelen voor deze spelcomputer 
met tv-scherm.
Als ze hun doel bereikt hebben gaan 
ze gezamenlijk naar de dialyseafde-
ling van het Radboud ziekenhuis om 
de spelcomputer af te leveren.

Nieuwjaarsreceptie bij 
v.v.Ollandia
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de 
gezellige kantine van Ollandia nam 
voorzitter Erik Huijbregts het woord. 
In zijn speech blikte Erik kort terug op 
het afgelopen jaar, maar zeker zo be-
langrijker is de toekomst van 
Ollandia. Namens het bestuur sprak 
Erik zijn zorgen uit over de extra uit-
gaven die wij als vereniging voor onze 
kiezen gekregen hebben en nog krij-
gen. Het einde is nog niet in zicht. 
Fikse huurverhogingen van de sport-
velden, accijnsverhogingen en het uit-
hollen van diverse subsidies zijn een 
aantal aspecten waar we samen met 
jullie een oplossing voor moeten vin-
den. Ondanks dat alles hebben wij alle 
vertrouwen in een mooie en sportieve 
toekomst voor Ollandia. Ons motto 
“Ollandia een vereniging waar sport 
en sfeer altijd samen komen” houden 
we hoog in het vaandel en blijven we 
uitdragen.

De speciale momenten op deze mid-
dag waren voor Henk Bekkers, Jan 
Vervoort en Peter van Lierop. Op 
gepaste wijze werd afscheid geno-
men van Henk Bekkers die tijdens de 
laatste Algemene Ledenvergadering in 
oktober 2013 zijn Ollandia secretaris-
stokje na 9 jaar overgaf aan Erik van 
Aarle. We hebben Henk leren kennen 
als een zeer gewaardeerd bestuurslid, 
een prettig persoon om mee samen te 
werken en vooral een man met een 
Ollandia hart. Henk, bedankt voor je 
inzet.

In ons midden staat nog een man die 
zijn sporen heeft verdiend bij onze ver-
eniging. Jan Vervoort, wie kent hem 
niet. In zijn jonge jaren jarenlang de 
vaste waarde in de defensie van ons 
1ste elftal. Uiterst gedreven, de juiste 
mentaliteit, altijd willen winnen zijn 
sleutelwoorden die op Jan Vervoort 
van toepassing zijn. Na zijn selectiepe-
riode heeft Jan nog jaren in het 4de 
elftal gespeeld. Was  daarnaast nog 3 
jaar elftalleider van het 1ste elftal. Na 
zijn actieve carrière als voetballer werd 
Jan elftalleider van het 4de elftal. Eind 
vorig seizoen is Jan hiermee gestopt 
maar nog steeds is Jan op de Ollandse 
velden te vinden als scheidsrechter bij 
de lagere elftallen en jeugdwedstrij-
den.
Een prachtige staat van dienst die 
binnen Ollandia niet onopgemerkt is 
gebleven. Hulde aan Jan Vervoort, die 
door Ollandia werd onderstreept door 
Jan Vervoort te benoemen als Lid van 
Verdienste. De bijhorende oorkonde 
werd aan de zeer verraste Jan 
Vervoort uitgereikt en de bloemen 
waren voor zijn vrouw Joke.

Vrijwilliger van het jaar
De drie genomineerden voor deze 
titel waren Peter van Lierop, Michel 
van Hoof en John Hagelaars. Alle drie 
super kandidaten die voor Ollandia 
meer dan erg belangrijk zijn. Grote in-
zet, gemotiveerd en altijd stimulerend 
om het beste voor en uit Ollandia naar 
boven te halen. Na het tellen van de 
stemmen werd Peter van Lierop geko-
zen tot Vrijwilliger van het Jaar 2013. 
Peter van Lierop, voorzitter van de 
technische staf, op een prettige ma-
nier samenwerkend met trainers en 
leiders. Peter van Lierop wordt en is 
altijd nauw betrokken bij het maken 
van de wekelijkse opstellingen, in 
goed overleg met trainers regelen van 
het voorprogramma en vriendschap-
pelijke wedstrijden, heeft zijn inbreng 
bij trainerswisselingen en is altijd be-
zig met het verder optimaliseren van 

een sportief Ollandia. Zelf altijd actief 
gespeeld in het 1ste elftal – in het 
seizoen 2005/2006 uitgeroepen tot 
voetballer van het jaar - en sinds een 
aantal jaren nog steeds actief voetbal-
ler bij de lagere elftallen. Peter van 
Lierop weet als geen ander wat er 
speelt in een vereniging. Daarnaast is 
Peter van Lierop trainer van een van 
de Ollandia jeugdteams. Kortom een 
Ollandia man waar we trots op zijn. 
Onze oprechte felicitaties zijn voor 
Peter van Lierop. 

Jan en Joke Vervoort

Peter van Lierop
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Programma in-
formatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
Afleveringen van Rooi Actueel – 
korte filmimpressies - worden op elk 
heel uur uitgezonden, vooraf aan de 
andere programma’s.

Eerste Rondje Rooi van 2014 
Vanaf 9 januari kijkt Rondje Rooi te-
rug op uiteenlopende zaken van de 
voorgaande 2 weken zoals: Opening 
paardensportcentrum Kienehoef - 
Jeugdnatuurwacht begroet nieuwe 
leden - Rooise rallyrijders succesvol 
in 2013 - Directeur MIK over nieuw-
bouw in Veghel - Rooise Kwis brengt 
veel enthousiasme teweeg - Kerst-
concert in Odendael - Harrie Vulders 
legt functie als beheerder De Beckart 
neer - Jeugdfilm “Alles Mag” gaat 
in première - Riky de Roo neemt af-
scheid als bestuurslid van Stichting 
Hope - Tentoonstelling Tineke Teunis 
- van der Plas in Mariëndael - Uitleg 
over Hospice Sint-Oedenrode door 
bestuur.

Uitzending op de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
Het 2e Rondje Rooi van 2014 volgt 
op 23 januari 2014.

Oog Op Rooi (aflevering 14 januari)
Presentator Michiel Bakker spreekt 
met een 3-tal gasten n.l.
- Simon Passier, voorzitter van de 
150 jarige fanfare Nos Jungit Apollo 
- Henk van der Pas, legt uit wat de 
Rooise Ondernemersacademie in 
wording inhoudt
- Toon Bekkers, scheidend voorzitter 
VV Rhode over 8 jaar betrokkenheid 
bij deze voetbalclub

Mensen op straat wordt gevraagd 
waar ze in het nieuwe jaar naar uit 
kijken. Willy Damen praat u bij over 
verleden en heden van de Vresselse-
weg en omgeving.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden tot 
en met vrijdag 10 januari 2014.
(Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.)

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

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

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
…  Like ons en u blijft op de hoogte 
!!
www.facebook.com/tvmeierij

www.facebook.com/demooirooikrant

2 november - 1 februari
Persoonlijke en Intuïtieve 

Ontwikkeling
Het Lindenhuis

27 november 2013 - 
26 november 2014 

Iedere woensdag dansmiddag
Odendael

14 december - 8 februari
Duo-expositie schilderijen 

en keramiek
Bibliotheek

5 januari - 23 februari
Tentoonstelling 

Tineke Teunis- van der Plas
Cultureel Centrum Mariendael

8 januari
Mamacafé

Grand Café de Gouden Leeuw

10 - 12 januari 
Boskant’s got talent
Kantine VV Boskant

10 januari 
Zumba Night!!
De Vriendschap

11 januari
The night of war

‘t Pumpke

11 januari
Jeugdnatuurwacht maakt 
voedselplank voor vogels

Mariendael

11 - 12 januari
Afscheidsweekend 

Muziekgroep Antonio
De Beckart

12 januari
2e Elvis birthdayparty

Café Van Ouds

13 januari 
KBO-fi lm: 

Il y a longtemps que je t’aime
Odendael

13 januari
Bijeenkomst gemeente:

Ideeën van burgers
gemeentehuis

15 januari
Roois biergilde
Café van Ouds

17 januari
Pre-Apréss Ski party

Café Van Ouds

17 januari
Karin Bruers & Henk van Straten 

(Try-Out)
Mariendael

18 januari
Tribute to the sixties band

Eet- en muziekcafé De Ossekop

18 januari 
Apress ski party 2014

Café Van Ouds

19 januari
Pianoconcert Frederic Voorn

De Knoptoren

19 januari
Olat wandeltocht

Esch

19 januari
Open Huis

Danscentrum Cultura

22 januari
Lourdes-infoavond
Parochiezaal Nijnsel

23 januari
Paranormale Avond

Meerschot

23 januari
Film: Todo sobre mi madre

Mariendael

24 januari
Lezing Frits van Oostrom

De Knoptoren

24 januari
Live muziek: Twenty Sicks

Café Van Ouds
25 - 26 januari

Open Dagen boomkwekers
Boomkwekerij van den Hurk

25 januari
Meet&Greet met Nederlands 

bekendste Topstylist 
Mari van de Ven
Stylish Kappers

25 januari
Hollandse avond 
met Frans Duits

De Beurs

26 januari
Open Rooise Crosslopen

Park Kienehoef

31 januari 
Prinsenzittingen 

De Beurs
 

1 februari
Prinsenzittingen

De Beurs

1 februari 
Dr. Bloezz

Eet- en muziekcafé De Ossekop

1 februari
Dansavond KBO

Odendael

1 februari
70’s and 80’s party

Cafá Van Ouds

2 februari
Mathieu Dirven 

koffi econcert
Kasteel Henkenshage

3 februari
Lezing ‘voortplanting’

d’n einder

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




