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Folders deze week:
Forum Klus Wijs
Juwelier Opaal
Roxs elektro

Vennotex

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

MEUBEL & INTERIEUR

KEUKEN & KLEUR

DAAR KLEUR
JE VAN OP!

INDUSTRIEEL & MACHINE

KANTOOR & WINKEL

Industrieweg 27a, t 0413 - 763 926
vanacht-interieurspuiterij.nl

Zondag 14 december 
tijdens de Winterbraderie 

zijn wij geopend 
van 11:00 tot 18:00 uur.

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nlHulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Natuurlijk! Sint-Oedenrode heeft snel successen nodig
Sint-Oedenrode. Daar is het te doen, 
daar is het te beleven. Dat gevoel 
moet gaan overheersen in Rooi en 
verre omstreken. Vandaag de dag 
zijn er ideeën genoeg, belangenbe-
hartigers te over. Er is duidelijk ge-
worden dat er één schakel ontbreekt. 
Een overkoepelend orgaan dat partij-
en verbindt en plannen structureert. 
Dat moet Natuurlijk! Sint-Oedenro-
de worden. Gisterenavond heeft de 
kick-off meeting in de Knoptoren 
plaatsgevonden.

DeMooiRooiKrant was er uiteraard 
bij, maar kon het verslag helaas niet 
meer meenemen in de editie van 
deze week. Daarom trok het eerder 
bij Natuurlijk! Sint-Oedenrode aan de 
bel. Wie zijn de mensen achter deze 
organisatie? Hoe is het ontstaan? Be-
langrijker nog: wat is het doel? 

Nieuwe visie
Pieter van de Kamp zag ‘zijn’ Stichting 
Rooi Promotie worden omgebouwd 
tot Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

» lees verder op pag. 18
v.l.n.r.: marieke maas, marlies libregts en Pieter van de kamp. 

Opknappen centra Boskant en Nijnsel begonnen

Het hing al even in de lucht. De plannen lopen al enkele jaren, maar afgelopen week was het eindelijk zover. Op symbolische wijze werd in Nijnsel en Boskant 
gestart met de werkzaamheden om het dorpshart een nieuw gezicht te geven. In Boskant hapte wethouder van Burgsteden met een loader een stuk uit de 
vervloekte heuvel die het plein scheidt van de Boskantseweg. In Nijnsel werd met man een macht een boom omgetrokken. De start was noodzakelijk voor 
1 januari om zo de benodigde subsidie te kunnen verkrijgen. 

» lees meer op pagina 5.
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MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

demooirooikrant biedt u iets unieks. wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

Huil niet om mijn heengaan.
Wees blij dat ik geleefd heb.

Na een rijk en actief leven overleed heden zacht en kalm  
onze lieve moeder en trotse oma 

Hester van Steenhoven - Vroegh
echtgenote van

Hans van Steenhoven †
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

 Eindhoven: Albert en Margot

 Sint-Oedenrode: Johan en Helga
     Svenne

 Son en Breugel: Gert Jan en Margriet
     Hein, Freek, Sjaak
4 december 2014
Correspondentieadres: coöperatie DELA, 
t.a.v. familie Van Steenhoven, Meanderlaan 1, 5704 KW Helmond

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag  
10 december om 17.00 uur in de aula Luxzaal van crematorium 
Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,  
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Alle lieve kaarten, berichten en bezoekjes die we hebben 
ontvangen na het te snel overlijden van ons mam en lieve oma 

 

Toos van Doorn Toos van Doorn Toos van Doorn Toos van Doorn ----    GroenenGroenenGroenenGroenen    
 

waren hartverwarmend en hebben ons diep geraakt. 
We willen iedereen die op welke wijze dan ook steun  
voor ons is geweest hiervoor heel hartelijk bedanken.  

Speciale dank gaat uit naar de mensen van de thuiszorg Pantein, 
Marjon van de Ven van Uitvaartverzorging A. Kuis, Dokter van Mil 

en Jos Hamelink voor de mooie dienst. 
 

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

dat Toos in haar leven voor velen zo veel heeft betekend. 
 

Connie en Wim 
Jeroen en Angela 

Ronald en Johanita 
Annelies en Robert 

Kleinkinderen 
 

Wij ontvingen het droeve bericht 
dat onze broer en zwager

Jo Lathouwers 

op 3 december 2014 op 82-jarige leeftijd 
in Lincoln, California USA 

is overleden.

Fam. Lathouwers

 
Als 
Als ik de dingen niet meer weet 
Als ik de namen niet meer ken 
En wat ik weet meteen vergeet 
Zodat ik onherkenbaar ben 
Denk dan aan de weg door mij gegaan 
Zo heb ik het niet voor niets gedaan 

 
Bedroefd maar ook dankbaar dat Rosa verlost is uit haar 

moedig gedragen lijden, delen wij u mede dat, 
tijdig voorzien van de H. Sacramenten der Zieken  

in de leeftijd van 91 jaar, is overleden 
 

Rosa TopsRosa TopsRosa TopsRosa Tops    
 

8 december 2014  
Odendael afdeling Klaproos  

 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag  
13 december om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de 
Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna 
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het 
parochiekerkhof. 
 
Ex.test. Xander van Vessem 
 Borchmolendijk 4 
 5492 AK Sint-Oedenrode 
 
 

Twee kandidaten van cDa rooi 
bij Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn de verkie-
zingen van Provinciale Staten. Tege-
lijk kan iedereen een tweede stem 
uitbrengen voor het Waterschap 
De Dommel. Op de CDA-lijst staat 
een nieuwe kandidaat uit Sint-
Oedenrode en een zittende.

Nieuw is Marlies van der Zanden-van 
Rooij uit Olland. Zij heeft samen met 
haar man en twee kinderen een melk-
veebedrijf. Marlies is sinds 2008 lid van 
de commissie Water, R.O., Milieu van 
ZLTO Dommelland (Sint-Oedenrode, 
Son en Breugel, Nuenen) en zit ook 
in het bestuur van de ZLTO-afdeling 
Dommelland. Daarnaast is ze bestuurs-
lid van Stichting Roois Landschap.
Rooienaar Fred van Rooij is opnieuw 

kandidaat. Hij zit al tien jaar als AB-
lid in het Waterschap, waarvan de 
laatste vijf jaar als fractievoorzit-
ter van het CDA. Fred is lid van de 
rekenkamercommissie en lid van 
de commissie Algemeen Beleid en 
Bestuur van het Waterschap. Daar-
naast is hij oud-voorzitter van Hore-
caondernemers van Sint-Oedenrode 
en de regio en oud-fractievoorzitter 
van het CDA in de gemeenteraad. 
CDA-Brabant gaat een gezamen-
lijke campagne voeren voor beide 
verkiezingen. Daarvoor is een kern-
campagneteam al druk bezig. Daarin 
zit Ger Brouwer, die ook al de per-
soonlijke campagneleider was van 
Lambert van Nistelrooij bij de Euro-
pese Verkiezingen.

marlies van der Zanden-van rooij Fred van rooij
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 bakkerij bekk
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babab
kkerij bekk
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net als m’n vader
        hij bakt nu allemaal lekkers 
om alvast in de kerststemming te komen.

Haal onze kerstlijst in de winkel of download ’m van onze website 
    dan kun je nu alvast je kerstlekkers uitzoeken.

bek

        hij bakt nu allemaal lekkers 
om alvast in de kerststemming te komen.
        hij bakt nu allemaal lekkers 
om alvast in de kerststemming te komen.
        hij bakt nu allemaal lekkers 

Haal onze kerstlijst in de winkel of download ’m van onze website 
    dan kun je nu alvast je kerstlekkers uitzoeken.

        hij bakt nu allemaal lekkers 

Tulband met 
amandelspijs 
groot
9,95

Kerstster 
brood 
5,95

Roomboter
kerststaaf

4,95

Kerststol 
klein
500 gram

4,75

    dan kun je nu alvast je kerstlekkers uitzoeken.

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

tulbandcake 
met chocolade dip
6,90

Stoofperen-
vlaai de luxe 
8 personen

14,95

ALS IK GROOT BEN
WORD IK KERSTMAN

Peter Faber: “niet jij mislukt, maar de dingen die je doet kunnen mislukken”

Ik wil het, ik kan het en ik doe het nu!
Eigenlijk stond staatssecretaris 
Jetta Klijnsma als spreker op het 
programma, maar Haagse verplich-
tingen verhinderden dat zij vorige 
week dinsdag naar Sint-Oedenrode 
kon komen. Op kasteel Henkensha-
ge zou de PvdA-politica spreken 
voor wethouders en deelnemers 
aan het regionale netwerk ‘Aan ‘t 
werk’ van de WSD. Haar plaats op 
het spreekgestoelte werd overgeno-
men door acteur en Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemer, Peter 
Faber. Het motto van de acteur en 
ondernemer is: “ik wil het, ik kan 
het en ik doe het nu!”

Op 1 januari aanstaande gaat de 
participatiewet in. Vanaf dan krijgen 
de gemeenten er een belangrijke 
taak bij. Namelijk die, om mensen 
die moeilijk toegang tot de arbeids-
markt hebben daarbij te helpen. Dat 
zijn de mensen die nu onder de wet 
Werk en Bijstand, de Wet sociale 
werkvoorziening en de Wajong val-
len. 

Zoeken naar banen
“Het is de bedoeling dat er in 2025, 
dus over tien jaar, in totaal 125.000 
mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt actief aan het werk 
zijn”, zo vertelde Jan Simons. Si-
mons is directeur bestuurder bij de 
WSD. “Van die 125.000 banen zou-
den er 100.000 in het bedrijfsleven 
moeten komen en het restant bij de 
overheid. Met het regionale netwerk 
‘Aan ‘t werk’ probeert de WSD be-
drijven te helpen bij het zoeken naar 

banen voor deze mensen”.

De voorbeelden die Simons en ande-
re sprekers noemden spraken voor 
zich. Zo noemde de directeur van 
een groot installatiebedrijf als voor-
beeld dat elektriciens maar zestig 
procent van hun tijd bezig zijn met 
daadwerkelijk installeren. “De ande-
re veertig procent van hun werktijd 
besteden ze aan leidingen op maat 
maken en vastschroeven, maar ook  
opruimen van de werkplek. Juist een 
deel van die veertig procent worden 
bij ons al gedaan door mensen die 
anders geen werk zouden hebben”.

“Niet Faber maar de 
joNgleeract was 

mislukt.”

Opgegroeid voor galg en rad
“Tot mijn zestiende groeide ik op 
voor ‘galg en rad’. Op school schoot 
het niet op en ik stond op het punt 
om Nederland te verlaten”, zo ver-
telde Faber. “Ik ging nog even naar 
de kapper. Toen ik hem vertelde dat 
ik bibob wilde en daarna het land 
zou verlaten gaf hij mij de tip om 
auditie te doen voor Shakespeare. 
Ik heb dat gedaan en ben zo in het 
toneel gekomen. Ik heb tot nu toe 
daar nog geen dag spijt van gehad”.

Toch kwam Faber in zijn leven te-
genslag en ongeluk tegen, maar 

dat hoort volgens hem bij het leven. 
“Maar dingen die tegen zaten be-
tekenden niet dat ik een mislukke-
ling was. Het betekende niet meer 
en minder dan er één ding was 
mislukt”, zo vertelde de 71-jarige 
acteur. Als voorbeeld jongleerde hij 
met drie sinaasappelen, tot dat er 

één sinaasappel viel. Niet Faber 
maar de jongleeract was mislukt!

Met die levenswijsheid startte Faber 
enkele jaren geleden Peter Faber 
Optimist BV. Met dat bedrijf bezoekt 
hij scholen, maar ook gevangenis-
sen om de jeugd te leren dat niet zij, 

maar de dingen die ze doen kunnen 
mislukken. Hij wijst er de jeugd dan 
op dat goede beslissingen, goede 
dingen opleveren en dat foute be-
slissingen juist verkeerde dingen op-
leveren. Verkeerde dingen, waarvan 
je in je latere leven veel last kunt 
hebben.

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

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

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014



Woensdag 10 december 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 

MooiRooikrantDe4 

mik in de wijk is gestart met het community art project 
de toren in sint-oedenrode. 

community art project ‘De Toren’ gestart
‘Kom en vertel een verhaal uit de wijk. Samen 
maken we er iets moois van.’ Afgelopen zaterdag 
hield MIK middels een guerilla actie een voor-
proefje. Hier werd enthousiast op gereageerd en 
aan mee gedaan. Nu gaan ze echt aan de slag. De 
eerste data zijn: zaterdag 17 januari en zaterdag 
31 januari 2015 van 12.00 tot 15.00 uur in de 
gymzaal van basisschool De Springplank. Onder 
begeleiding van kunstenaars van MIK bouw je 
met de buurt (timmer je eigen tuintafel), schrijf 
je met de buurt (vertel je verhaal), ontwerp je met 
de buurt (maak het alfabet in de wijk) en houd 
tuintafelgesprekken in de buurt (zet je woorden 
op textiel).

 Het project De Toren richt zich op de wijken 
de Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos in Sint-
Oedenrode. In samenwerking met de wijkraad in 
oprichting brengt MIK mensen samen via kunst en 
culturele activiteiten.  Ludieke interventies, geor-
ganiseerd samen met wijkbewoners, zorgen voor 
een fijne positieve twist. Er worden nieuwe ver-
halen voor en door de wijk gemaakt die uiteinde-
lijk samen komen in een Toren midden in de wijk. 
De Toren wordt een tijdelijke totempaal waarin 
de nieuw gemaakte verhalen getoond worden 
en waar wijkbewoners op een creatieve manier 
samenkomen. Aanmelden: detoren@mikweb.nl 
Meer info: www.mikweb.nl/indewijk

Over MIK in de Wijk
Onder de noemer ‘MIK in de Wijk’ verzorgt MIK 
community art projecten in Sint-Michielsgestel, 
Sint-Oedenrode en Schijndel. Deze projecten dra-
gen bij aan de leefbaarheid in buurt en wijk: kunst 
en cultuur is een perfect instrument om maat-
schappelijke vraagstukken aan te pakken. 
MIK werkt niet alleen aan community art in 
Brabant: met negen andere Brabantse kunst-
instellingen wordt intensief samengewerkt in 
Community Art Brabant. De creatieve kracht, 
het netwerk en de slagkracht van burgers, pro-
fessionals en organisaties komt hier samen. 
Deze projecten worden mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Brabant en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

de springplank
een kijkje in de school voor alle 
kinderen van Sint-Oedenrode

omdat obs de springplank de enige openbare school is binnen sint-oedenrode, is het belangrijk 
dat rooienaren weten wat deze school kenmerkt. ‘openbaar’ betekent namelijk ‘voor iedereen’  
en juist dat maakt deze school zo bijzonder. 

‘Het is een warme school met oog voor ieder 
kind’. Zomaar een opmerking van een ouder uit 
de ouderraad, als je vraagt hoe ze de Spring-
plank zou omschrijven. ‘Ouders worden er als 
partners gezien, we vormen echt een team ou-
ders en leerkrachten’ zegt een ander. OBS de 
Springplank is niet zozeer een wijkschool, maar 
een school waar kinderen uit het hele dorp naar 
toe gaan. Sinds de komst van openbaar onder-
wijs in Sint-Oedenrode in de jaren zeventig, 
heeft de Springplank een belangrijke plek inge-
nomen binnen het Roois onderwijs. Ouders zijn 
in de loop van de jaren kritischer geworden. Ze 
willen het beste voor hun kind en oriënteren zich 
daarom beter voordat ze een schoolkeuze ma-
ken. Waar ouders vroeger automatisch kozen 
voor de dichtstbijzijnde school, kijken ze nu kri-
tisch waar hun kind het beste op zijn/haar plek 
zit voor acht belangrijke jaren. De factor afstand 
is steeds minder belangrijk geworden. De ver-
schillen tussen mensen wordt op de Springplank 
gezien als verrijking en een kans om te leren van 
elkaar. In plaats van godsdienstonderwijs wordt 
er humanistische vorming gegeven. Hier leren 
kinderen niet ‘wat’ ze moeten denken, maar 
‘hoe’ ze moeten denken, zodat ze weloverwo-
gen hun eigen keuzes kunnen maken. In het 
woordje ‘openbaar’ zit ook het woord ‘open’. 
Als de schooldeuren ’s ochtends opengaan, dan 
voel je die openheid meteen. Ouders brengen 
hun kinderen de klas in, tot en met groep 8 als 

ze dat willen. Ze kunnen een praatje met de 
leerkracht maken en iedereen kent elkaar bij 
naam. Het woord ‘open’ wordt op de Spring-
plank ook vertaald richting de maatschappij, die 
voortdurend in ontwikkeling is. Door een open 
houding aan te nemen ten opzichte van deze 
veranderingen, sluit het onderwijs altijd aan bij 
wat er in de toekomst van het kind verwacht 
wordt. In principe wordt op de Springplank, 
net als op alle andere Rooise scholen, gewerkt 
vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Daarbin-
nen wordt echter volop gedifferentieerd en dat 
moet ook wel, want de verschillen tussen de 
leerlingen kunnen groot zijn. De Springplank wil 
recht doen aan deze verschillen. Elk kind moet 
de kans krijgen om zich op zijn/haar niveau op-
timaal te ontwikkelen, ongeacht een kind moei-
te heeft met de leerstof, gemiddeld presteert of 
hoge scores behaalt. 
‘Als een kind de Springplank na groep 8 verlaat, 
moeten ze weten wie ze zijn en waar hun val-
kuilen en kwaliteiten liggen. Ze moeten terug-
kijken op een heerlijke basisschoolperiode en 
met een stevige basis de volgende fase van hun 
ontwikkeling tegemoet gaan. Daar maken wij 
ons elke dag hard voor’ zo vat een leerkracht 
van de Springplank het krachtig samen. In de 
komende MooiRooiKrant wordt meer verteld 
over het Integraal Kindcentrum in onze school. 
Kijk voor meer informatie op 
www.obs-despringplank.nl

advertorial

De gouden leeuw presenteert:
Kerstmenu 2014

Amuse
* Olijvencake met huisgemaakte olijvencreme

Voorgerecht
* USA steak tartaar van bavette met huisgemaakte

truffelmayonaise en een winterse garnituur
* Lauwwarm krabtaartje met texturen van mais en avocado.

Tussengerecht
* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

kruiden & parels van Roseval aardappel.

Spoom
* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

Hoofdgerecht
* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

met vergeten groenten en frisse citroengrasjus.
* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

vergeten groenten en saffraan beurre blanc.

Dessert
* Verrassingdessert van de Chef

www.grandcafedegoudenleeuw.nl

www.twitter.nl/gcdegoudenleeuw

www.facebook.nl/grandcafedegoudenleeuw

Markt 10

5492 AB Sint-Oedenrode

0413-712449 

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

3 Gangen: 36,- (amuse/ voorgerecht/ hoofdgerecht /dessert)
4 Gangen: 40,- (amuse/ voorgerecht/ tussengerecht/ hoofdgerecht /dessert)

5 Gangen: 45,- (amuse/ voorgerecht/ tussengerecht/ spoom/ hoofdgerecht /dessert)
Wijnarrangementen mogelijk

Reserveer nu!

* Huisgemaakte winterse pompoensoep met

* Frisse cava met een bolletje limoensorbet.

* Klassieke magret de canard op gestoofde linzen

* Op de huid gebakken doradefilet met doperwtenrisotto,

De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:De gouden leeuw presenteert:



Woensdag 10 december 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 

MooiRooikrantDe 5

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

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Zondag a.s. open
van 11.00 tot 17.00 uur

prijsplukker
Compleet 12.95

  8.99

Kerststuk 
 Lantaarn
Diverse kleuren.
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Dringend te koop gevraagd ! 

Wij vragen naar aanleiding van de door ons recent behaalde verkoopresultaten dringend woningen in alle prijsklassen te koop. 

Met name zijn wij op zoek naar tussen- en hoekwoningen in Sint-Oedenrode. 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een waardebepaling en de verkoopmogelijkheden van uw eigen woning. 

 

Een huis kopen? Juist nu! 
De lage rentestand in combinatie met de gunstige huizenprijzen zorgen ervoor dat juist nu een perfect moment is om een 

woning te kopen. Er is vaak meer mogelijk dan u misschien zelf denkt! 

Blijf op de hoogte en volg ons ook via: 

@vdberg_makelaar 

Facebook.com/vandenbergmakelaardij 

Koninginnelaan 5 5491 HA Sint-Oedenrode Tel: 0413 – 472983 
E-mail: info@vandenbergmakelaardij.nl website www.vandenbergmakelaardij.nl 

Het Bruisend Dorpshart van Nijnsel komt er aan
Met het omtrekken van de eer-
ste boom is afgelopen zaterdag in 
Nijnsel een start gemaakt met de 
uitvoering van het project Bruisend 
Dorpshart. De boom werd door de 
leden van de werkgroepen die bij 
de voorbereiding van het project 
betrokken waren, samen met om-
wonenden omgetrokken. Zij kregen 
daarbij wel een 'duwtje' in de rug 
van Pieter Kanters, de directeur van 
Van Gerwen Weg- en Waterbouw. 
Hij hielp de 'touwtrekkers' door de 
tanden van een kettingzaag in de 
boom te zetten.

“Het project Bruisend Dorpshart 
van Nijnsel vindt haar oorsprong in 
de IDOP (Integraal DorpsOntwik-
kelingsPlan) van enkele jaren gele-
den”, zo vertelde René Voss. Voss is 
de voorzitter van de Nijnselse dorps-
raad en als zodanig actief betrokken 
bij de plannen voor het Bruisend 
Dorpshart. “De pot met IDOP-
gelden was al leeg toen de plannen 
voor Nijnsel klaar waren. Gelukkig 
was er nog een ander potje bij de 
provincie, namelijk het ISV budget 
(Investeringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing). Voorwaarde daarbij was 
wel dat er meerdere (betalende) 
partijen meededen aan het project. 
Die partijen werden gevonden in 
Wovesto, De Beckart en de Paro-
chie Heilige Oda. Deze laatste partij 

stelt het processiepark open, zodat 
het in de toekomst voor alle inwo-
ners van Nijnsel beschikbaar is”.

Wethouder Jan van Burgsteden, die 
'over Nijnsel' gaat, prees in zijn toe-
spraak het geduld van de mensen 
uit Nijnsel. “De voorbereiding van 
dit soort projecten duurt jaren en 
daar word je soms wel eens onge-
duldig van. Maar tijdens een proces 
komen er soms andere inzichten, 
zoals in 2013 toen het idee ont-
stond om de Beckart en de school 
in één gebouw  onder te brengen. 
Dat soort dingen moeten dan eerst 
worden onderzocht. Maar aan het 
begin van dit jaar stonden alle lich-
ten op groen”. 

Na de toespraken van Voss en Van 
Burgsteden was het voor de aan-
wezigen tijd om naar buiten te 
gaan. Daar had Pieter Kanters van 
Van Gerwen Weg- en Waterbouw 
inmiddels een touw rond één van 
de te verwijderen bomen gespan-
nen. Nadat Voss en Van Burgsteden 
gezamenlijk af hadden geteld trok-
ken de leden van de verschillende 
werkgroepen de eerste boom om. 
Het ronken van de kettingzaag ver-
raadde wel dat er naast de goede 
wil van de werkvoorbereiders en 
omwonenden, ook mechanische 
arbeid nodig was om deze klus te 

klaren.

Nieuwe riolering tegen verdroging
Naast de werkzaamheden die in het 
kader van het Bruisend Hart worden 
uitgevoerd, wordt ook de riolering 
aangepast. In de Oude Lieshoutse-
weg komt naast de bestaande rio-
lering een nieuwe leiding te liggen 
voor regenwater. Daarmee willen 
de gemeente en het waterschap de 
Dommel bereiken dat er in de toe-
komst minder schoon regenwater 
naar de rioolwaterzuivering wordt 
afgevoerd. Er wordt bij de aanleg nu 
al rekening gehouden met een uit-
breiding van het regenwaterinfiltra-
tieriool. Wat bovendien bijzonder is, 
is dat de nieuwe regenwater riole-
ring 'lek' is. Dat is geen fout van de 
aannemer of de ontwerpers maar 
een bewuste keuze. Door deze 'lek-
kende' rioolbuizen kan een deel van 
het regenwater alsnog in de bodem 
infiltreren. Dat draagt bij aan het 
voorkomen van hoge waterstanden 
in de Dommel in natte perioden. 
Bovendien wordt de grondwater-
spiegel door deze infiltratietechniek 
hoger en hoeft er daardoor in droge 
perioden minder snel te worden be-
regend en kan het besproeien van 
de tuinen ook langer op zich laten 
wachten. Het is de bedoeling dat 
het werk, als de weersomstandig-
heden mee zitten, rond april klaar is.

Werkzaamheden nieuw dorpshart Boskant 
begonnen
“Wat begint met een plan, komt tot 
een plan met uitvoering.” Wethou-
der van Burgsteden refereert naar 
het feit dat in er in 2011 al plannen 
werden gesmeed om het dorpshart 
van Boskant te moderniseren. Na 
wat bijschaven ligt het uitgewerkte 
plan al enige tijd op tafel om uitge-
voerd te worden. De officiële start 
van afgelopen vrijdagmiddag is het 
startschot om de IDOP-gelden van-
uit de Provincie eindelijk te verzil-
veren.

Van Burgsteden heeft Nijnsel in 
zijn portefeuille, maar nam de hon-
neurs van wethouder van der Heij-
den waar. Hij stal de harten van de 
Boskanters door de heuvel te lijf te 
gaan. “Aan die bulten heb ik me al-
tijd geërgerd”, geeft dhr. Van Aarle 
als buurtbewoner aan. “Ik vind het 

in ieder geval heel nuttig dat het 
centrum anders wordt gemaakt. Zo 
wordt Boskant een beetje moderner, 
dat mag gerust. Nu maar hopen dat 
we ook onze supermarkt kunnen be-
houden.” De wethouder bedankte in 
zijn toespraak de Dorpsraad, de vele 
betrokken verenigingen en instellin-
gen, oud-wethouder René Dekkers 
en ‘aanjager’ Rinus van der Heij-
den die als verbindende factor tus-
sen de Boskanters en de gemeente 
fungeerde. Dankzij al deze mensen 
is het plan inmiddels tot uitwerking 
gekomen.  
De straat voor de Vriendschap ligt 
op dit moment al open. Daar wordt 
een riolering vervangen. Het pleintje 
voor de kerk blijft voorlopig in tact 
om de jaarlijkse Buurtborrel niet in 
het vaarwater te zitten. Van Burgste-
den: “We willen zorgen dat zo min 

mogelijk mensen last hebben van de 
werkzaamheden. Daarom zijn we bij 
De Vriendschap begonnen zodat er 
voor hen weinig tot geen hinder is 
tijdens Kerst. Natuurlijk kun je hinder 
niet vermijden, maar het resultaat 
zal gaan tellen! Samen kunnen we 
straks genieten van een mooi stukje 
werk.”
De Populierenlaan wordt verlegd. 
Deze komt langs de kerk te liggen. 
Daardoor wordt het nieuwe plein 
niet onderbroken. Uiteindelijk zal 
een grote bank het plein gaan sie-
ren. Saillant detail: de kerkbanken 
uit de inmiddels gesloten Boskantse 
kerk gaan voortleven in het nieuwe 
meubelstuk. Natuurlijk vinden er 
nog meer aanpassingen plaats. In de 
buurtwinkel hangt een tekening van 
hoe het gaat worden.

Lidl komt in 
nieuwbouwpand
Het Rooise sloopbedrijf A. van Liempd heeft de opdracht 
binnengekregen om het voormalige pand van de Boeren-
bond te amoveren voor Lidl Nederland. Dat er een nieuw-
bouw pand komt om de supermarkt in te vestigen heeft Lidl 
inmiddels bevestigd. Volgens het bedrijf is meer informatie 
omtrent dit onderwerp momenteel nog niet voorhanden.

Het strippen van het pand zal spoedig beginnen. Volgens eige-
naar Arie van Liempd gaat het machinaal slopen medio januari 
beginnen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken tijdens de 
feestdagen. Bekend is dat A. van Liempd sloopbedrijven her-
gebruik van materialen hoog in het vaandel heeft staan. Dat 
zorgt er voor dat er uit het project elektrische Crawford deuren 
vrijkomen, heathers, deuren, een keukenblok, sierbestrating, 
betonklinkers, brandpomp en nog veel meer. Wanneer de su-
permarktketen begint met bouwen is nog niet bekend. 

Hallo 
Sint-Oedenrode
Volg ons in deze krant op:

Pagina 8, DeMooiRooiKrant

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

Voor programma en gratis reserveren ga naarSpeelweek van wo 10/12  t/m wo 17/12/2014
The Hobbit: Battle Of The Five Armies (3D) (8,-) (Wo. 10 dec. 21:00) do./za./ma 21:15

The Hobbit: Battle Of The Five Armies (2D)  (8,-) vr./zo./(Wo. 17 dec.) 21:15
Gooische Vrouwen 2  (€ 7,50) (Wo. 10 dec.) 18:30, do./vr. /za. /zo./ma. (Wo. 17 dec.) 18:45

Wiplala (€ 6,50) za./zo.11:00, Mees Kees op de Planken (€ 6,50) (wo. 10 dec.) 13:30, vr. 16:30, 
za. 13:30, zo. 13:00, (Wo. 17 dec.) 13:30, De Pinguins van Madagascar (2D NL) (6,50) (wo. 10 

dec.) 15:45, za. 16:00, (Wo. 17 dec.) 15:45, De Pinguins van Madagascar (3D NL) (6,50) zo. 
15:30. Specials: Biobest 50+ Tracks (€ 6,-) do./vr. 14:00

PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 Gratis koffie/thee bij biobest 50+

www.biobest-theater.nl
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• Promotie: in DeMooirooikrant 

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

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

• Maak kans op gratis bedrijfspromotie� lm t.w.v. 1800 euro 

MEER INFORMATIE? Bel: 0413-479322 of mail: redactie@demooirooikrant.nl 

SPECIAAL 

VOOR 

ROOISE 

ONDERNEMERS

Presenteer uw onderneming in de exclusieve 
Bedrijvengids Sint-Oedenrode 2015-2016

Bobbenagelseweg 14 
Sint-Oedenrode

0413-478843 / 06-27366600

VANAF 
5 DECEMBER

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

 de kerstboom wordt 
GRATIS voor u ingepakt voor 

gemakkelijk vervoer.

Toponiemenbank in Olland onthuld 

Op vrijdag 5 december heeft wet-
houder Jeanne Hendriks van de ge-
meente Sint-Oedenrode samen met 
Jan Sanders, vicevoorzitter van Stich-
ting Brabantse Bronnen, een topo-
niemenbank in Olland onthuld. 

De toponiemenbank, gelegen aan het 
wandelpad bij rivier de Dommel, heeft 
de naam ‘Die Berch’ en is één van de 
zeven toponiemenbanken die deze 
week in de gemeente Sint-Oedenrode 
zijn geplaatst. De toponiemenbanken 
staan op locaties met aantoonbare 
oude en veelal middeleeuwse veldna-
men. De namen van de banken ver-
wijzen ieder naar zo’n veldnaam, ook 

wel een toponiem genoemd. De ban-
ken zijn geplaatst door Stichting Bra-
bantse Bronnen in samenwerking met 
Heemkundige Kring de Oude Vrijheid 
en Stichting Roois Cultureel Erfgoed. 
Ze zijn bedoeld voor passerende wan-
delaars en fietsers. 

 “Het is een eigenzinnige bank”, zo-
als Henk Prins, voorzitter van Roois 
Cultureel Erfgoed, aangaf in zijn toe-
spraak. “De bank bestaat uit twee 
delen, waarvan de ene kant van de 
bank richting Olland staat en de an-
dere kant van de bank richting de 
Dommel.” De initiatiefnemer van het 
project is Stichting Brabantse Bron-
nen die het project in samenwerking 
met vele betrokkenen heeft uitge-
voerd. Zo hebben Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed en Heemkundige 
Kring de Oude Vrijheid goede, toe-
gankelijke teksten aangeleverd die 
gebruikt werden voor de informatie-
bordjes die bij de banken staan. Op 
de informatiebordjes staat uitleg over 
de betekenis van de toponiem en de 
geschiedenis van het gebied. In de 
toespraak van Henk Prins kwam dan 
ook naar voren dat toponiemenbank 
‘Die Berch’ in een hooggelegen ge-
bied ligt waar in 1968 sporen van Ro-
meinse bewoning zijn aangetroffen. 
Eén van de banken is geschonken 
door de gemeente Sint-Oedenrode. 
Wethouder Jeanne Hendriks belicht-
te in haar toespraak kort de manier 
waarop dit tot stand is gekomen. Ze 
sprak haar waardering uit naar de ini-
tiatiefnemers en bracht tot slot ook 
haar felicitaties. De andere zes ban-
ken zijn mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van Streekfonds Het Groene 
Woud. 

Landschapscanon van Het Groene 
Woud
De plaatsing van de toponiemenban-

ken maakt deel uit van het project 
Landschapscanon van Het Groene 
Woud, een initiatief van Stichting 
Brabantse Bronnen. Centraal in dit 
project staat de ontwikkeling van 
een regionaal verhaal over Nationaal 
Landschap Het Groene Woud. Dit 
wordt gepubliceerd middels een boek 
en een website waarin de landschap-
pen zowel in historisch als in ruimtelijk 
perspectief worden belicht. Het pro-
ject bestaat ook uit een aantal deel-
projecten, waaronder het plaatsen 
van in totaal 27 toponiemenbanken. 
Met het uitvoeren van de projecten, 
wordt het eeuwenoude landschap 
opnieuw beleefbaar gemaakt. Het  
project wordt mede mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdrage 
van de provincie Noord-Brabant en 
Streekfonds Het Groene Woud. 

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

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

Schijndel, Evenementenplein, 
de Steeg.

Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 
te Veghel

Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 
te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nlBorchmolendijk 16-20 

5492 AK Sint-Oedenrode
0413-472520

www.partyservicedeleijer.nl

Borchmolendijk 20a | 5492 AK Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 472520 
www.partyservicedeleijer.nl

‘Relatie’geschenk, 
vergeet ‘t niet!

Wij kunnen voor u een persoonlijk 
kerstpakket samenstellen!

Natuurlijk!  Drankenhandel en slijterij Jan de Leijer

The Bluestalkers 
opnieuw te gast 
in de Ossekop

Aanstaande zaterdag staan de 
Bluestalkers uit Breda weer op 
het podium in de Ossekop. The 
Bluestalkers draaien vanaf 2005 
mee in het bluescircuit.  Wie bij 
blues alleen maar denkt aan slow 
blues komt bij deze band bedrogen 
uit. Zij maken een mix van slow, 
swing & jump en funky blues. Met  
een bezetting van gitaar, bluesharp, 
bas , drums en niet te vergeten  de 
typische Hammondsound zorgen 
zij voor een avondje gevarieerde 
bluesmuziek. Aanvang 21.00 uur.

advertorial
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

Start stapelkorting.

Better Sale 
than Sorry!
Better Sale 
than Sorry!

Start stapelkorting.

1 stuk - 20% korting
2 stuks - 25% korting
3 stuks of meer - 30%
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Better Sale Better Sale Better Sale Better Sale Better Sale Better Sale 
KERSTMARKT zo. 14 dec. OPEN 11.00-17.00 u.

Nieuwe collectie!
leuk voor de feestdagen amigos

Twittercursus zonder twitter

Maandagavond, 20.00 uur. Social Media Club 
Breda (SMC0413) geeft een gratis twittercur-
sus in Mariëndael. Maar waar? Er staat niks 
aangegeven. Een grote club mensen gaat de 
trap op. Gaat u naar de Twittercursus? Nee, 
naar het koor. Een kleiner gezelschap is blijk-
baar net begonnen in de kamer rechts want de 
deur staat nog open. 

Is dit de twittercursus? Dikke pret. Nee hoor, 
sommigen doen wel iets met twitter, maar nu 
even niet. Iemand van het personeel weet het: 
rechtdoor, in de grote zaal. Die bleek niet eens 
te groot: tientallen belangstellenden hadden 
zich aangemeld en de organisatoren waren ook 
nog eens met z’n zevenen aanwezig. Allemaal 
vrijwilligers, vertelde een van hen in de pauze. 
“Het kost niemand iets. Mariëndael vraagt 
hiervoor geen zaalhuur. Niemand van ons ver-
dient hier geld mee. Onze winst zit in het uit-
breiden van ons netwerk”

De deelnemers komen voornamelijk uit de re-
gio en vormen een gemêleerd gezelschap van 
mannen, vrouwen en leeftijden. Alleen jonge-
ren ontbreken nagenoeg. Maaike Gulden 
(@maaikegulden) verzorgt de presentatie. Hoe 

twitter in te zetten als medium voor marke-
ting loopt bij de marketing adviseur als een 
rode draad door het programma. En al is twit-
ter nog zo’n snel medium, het is niet vluchtig. 
Alle tweets zijn openbaar, en niet te wissen. 
“Zometeen worden er foto’s gemaakt van de 
cursusgroep. Als iemand daar bezwaar tegen 
heeft, wil die dan zijn hand opsteken?”. Zorg-
vuldigheid wordt met een hoofdletter geschre-
ven. De toon is gezet.

Over twitter valt veel te vertellen. De voordelen, 
de nadelen, de fouten die ermee gemaakt zijn, 
soms met verstrekkende gevolgen en “trending 
topic” voor de wereldpers. Er zijn dan ook veel 
momenten van herkenning in de zaal. De uit-
drukking “thermometer van de maatschappij” 
die Maaike bezigt lijkt het onderwerp aardig te 
dekken. 

Na de pauze gaat het verhaal verder. Interes-
sant, dat zeker, maar een aantal cursisten had 
toch echt de verwachting dat er ook daadwer-
kelijk getwitterd zou gaan worden, want er 
stond ‘cursus’ boven de aankondiging. De be-
hoefte daaraan wordt uitgesproken, en wellicht 
komt er nog een workshop.

Stichting Behoud Ollandse Bomen 
gaat op in Het roois Landschap
De Stichting Behoude Ollandse Bomen (kort-
weg BOB genoemd) is per 1 december jongst-
leden opgeheven. Vanaf die datum gaat het op 
in Stichting Roois Landschap.

Stichting BOB heeft zich vanaf 2009 beijverd 
om de meer dan honderd jaar oude beuken 
rondom de Martinuskerk in Olland tot in lengte 
van jaren voor het nageslacht te bewaren. In 
datzelfde jaar kwam een aantal inwoners van 
Olland tot de conclusie dat het slecht gesteld 
was met de groeiomstandigheden van de di-
verse monumentale beuken. De stichting werd 
opgericht en er konden subsidies worden aan-
gevraagd. Ook werden er maatregelen getrof-
fen om de groeicondities te verbeteren. Vanaf 
het begin heeft wijlen Henk Lavrijssen de kar 
van  deze stichting getrokken in samenwerking 
met de Stichting Wereldboom.
 
De kwetsbaarheid van de beuken was onder 
meer te zien aan de zwammen die onder op de 
stam van diverse bomen  groeiden, hetgeen ook 
heeft geleid tot het omwaaien van een prach-
tig exemplaar in de herfst van 2013. Ook was 
er het voornemen om een tweede aangetaste 
beuk in de tuin van de voormalige pastorie te 
vellen, doch onder aanvoering van de Stichting 
BOB, toen o.l.v. Marcus Mesu en Stichting We-
reldboom bleek bij een trekproef dat deze beuk 
de eerste jaren nog veilig kan blijven staan. Een 
nieuwe trekproef over enige jaren kan dat be-
vestigen, omdat veiligheid van omstanders nooit 

in het geding mag komen.
 
Verder heeft Stichting BOB het in 2012 klaar 
gespeeld om voor het meest omvangrijke 
exemplaar  in deze parochietuin de titel  We-
reldboom  te verkrijgen; D’n Ollandse Beuk. 
Pieter van de Berk is destijds bereid gevonden 
om beschermheer te worden van dit monu-
ment, waarmee de Stichting BOB zeer in zijn 
nopjes was.
 
De Stichting BOB heeft een belangrijke taak op 
zich genomen en wil de zorg voor deze belang-
rijke Ollandse bomen in stand houden. Tegelij-
kertijd had men een tekort aan bestuurskracht 
en heeft men de Stichting Het Roois Landschap 
gevraagd de verantwoordelijkheden van de 
BOB over te nemen.
Stichting Het Roois Landschap houdt zich voor-
namelijk bezig met het bevorderen en in stand 
houden van het kleinschalig cultuurlandschap, 
zeker ook waar het de monumentale bomen 
in onze gemeente betreft. Een uitstapje naar 
monumentale bomen in de kern van Olland is 
daarbij geen probleem, zeker niet als daar een 
belangrijk landschappelijk belang mee is ge-
diend.
Vanuit het voormalige bestuur van de BOB zal 
Marcus Mesu deel gaan uitmaken van het be-
stuur van Stichting Het Roois Landschap. Alle 
resterende middelen vanuit de Stichting BOB 
zullen voor de Ollandse beuken bestemd blij-
ven.

Wijkvereniging eerschot
Vrijdag 12 december is het de laatste kaart-
avond van 2014 in wijkcentrum Meerschot. 
Vanaf 20.00 uur kunnen de jokeraars en rikkers 
zich weer vermaken. 

De loterij prijzen zijn aangepast op het nadere 
kerstfeest. Eline heeft om 19.30 de koffie en 
thee al klaar. Leden meld je aan voor de laat-
ste activiteiten van dit jaar. Wil je op donderdag 

18 december kerststukjes komen maken. Geef je 
op bij Gerda tel 476173. Dit is voor de kinderen 
vanaf groep 3 en volwassenen. De jeugd van 7 
tot 12 jaar( let op: leeftijd is veranderd) kan zich 
bij Carin tel 475759 opgeven voor de Filmavond 
op 19 december. Al onze  60+ leden zijn welkom 
op de kerstmiddag/avond op 20 december. Deze 
gezellige dag wordt opgeluisterd door het duo 
Eric en René. Wel even Tonnie  475726 bellen.

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

Muziekagenda: 

zaterdag 13 december 21.30 uur

� e Bluestalkers

zondag 14 december 15.00  

De Sanseverias

zaterdag 20 december 21.30 

� e Two Tones 

Swing & Boogie band 

30 december 

Top 2000 café  

en Top 2000 Qu�     

Oud en Nieuw  

met de Sanseveria’s 
 v.a. 22.00 uur 

Nieuwjaarsborrel 

met de Belgische band Swi�  

Vanaf 15.30 uur

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

1e en 2e Kerstdag  

kerstdiner 
v.a. 16.30 uur.

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

Eerst een hapje eten? 
Reserveren gewenst
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de kracht van samen

Succesvolle stakeholders-
bijeenkomst Welzijn De Meierij

Op 27 november kwamen 85 verte-
genwoordigers van burgers, vrijwil-
ligersorganisaties, zorginstellingen, 
woningcorporaties, onderwijs, on-
dernemers en gemeenten uit Schijn-
del en Sint-Oedenrode bijeen voor 
de stakeholdersbijeenkomst van 

Welzijn De Meierij. 

Doel van de bijeenkomst was om 
samen stil te staan bij het meerjaren-
beleid van de welzijnsorganisatie. 
De vraag was: “Hoe kunnen we sa-
men verder vormgeven aan de loka-

le participatiesamenleving en kwets-
bare burgers ondersteunen?” 

Een interactief programma nodigde 
de aanwezigen uit om vragen te 
stellen aan Welzijn De Meierij.
Vervolgens werden deze vragen ge-
matcht met het aanbod van de van 
de aanwezige organisaties.
Het resultaat van de bijeenkomst 
mag er zijn: er werden 14 nieuwe 
“allianties” beklonken om gezamen-
lijk actuele thema’s aan te pakken en 
elkaar daarin te versterken. 

Volgens Trix Cloosterman (directeur 
Welzijn De Meierij) werden er op-
vallend veel vragen gesteld naar op-
bouwwerkvraagstukken, vrijwilligers-
inzet en ondersteuning. Daarnaast 
zijn er mooie nieuwe netwerkver-
banden gesmeed rondom thema’s 
als laaggeletterdheid, maatschappe-
lijk ondernemen,  arbeidstoeleiding 
van jongeren en ontmoetingsactivi-
teiten tussen jongeren en ouderen. 
In de komende maanden worden 
deze nieuwe samenwerkingsafspra-
ken met belangstelling gevolgd door 
Welzijn De Meierij. 

VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Bereiding:

Snijd de rode uien in halve 
ringen. Bak deze in een pan 
met boter tot ze glazig zijn. 
Voeg de suiker toe en bak dit 
al roerend 1 minuut mee. Voeg 
hierna een mespunt zout toe 
en blus af met de rode wijn en 
de rode port tot de uien voor 
driekwart bedekt zijn.

Zet het vuur laag en laat het 
30 min. garen. Roer regel-
matig. Laat de uien compote 
afkoelen.

Hak de walnoten fijn en 
verwarm deze met de appel-
sap en walnotenolie in een 
pan op laag vuur. Breng op 
smaak met honing peper en 
zout. Snijd de cherrytomaatjes 
in vieren en zet deze apart.

Verwarm de gerookte 
eendenborst in de oven 
of een pan. 

Verdeel de sla over 4 borden, 
verdeel de plakjes eenden-
borst, rode uien compote en 
de tomaten. Besprenkel met 
de walnotendressing. 
Garneer af met extra 
walnoten.

Benodigdheden:

1 gerookte eendenborst
peper en zout
4 rode uien
40 gram kristalsuiker
40 gr roomboter 
cherrytomaatjes
200 gram slamelange
40 gram walnoten 
1,5 dl walnotenolie
0,5 dl appelsap
1,5 dl rode wijn
1,5 dl rode port
honing

Salade van eendenborst

facebook.nl/smakelijkbrabant
twitter.com/smaakbrabant

rolstoelmogelijkheden nieuwe buurtbussen
Tijdens de instructiebijeenkomsten 
met onze chauffeurs waarbij ook 
de pers aanwezig was, hebben wij  
op basis van de toen bekende infor-
matie aangegeven dat de nieuwe 
buurtbussen vanaf 15 december 
2014 ook geschikt zouden zijn voor 
vervoer van passagiers met

a. Een handgedreven rolstoel
b.  Een rolstoel die elektrisch wordt 

voortgedreven
c. Een scootmobiel

Thans is duidelijk geworden dat de 
voorziening in de buurtbus uitslui-
tend te gebruiken is door passagiers 
met een handgedreven rolstoel. 

Passagiers met een voorziening 
onder b en c genoemd mogen op 
grond van wettelijke voorschriften 
door ons niet vervoerd worden.
Onze excuses voor dit misverstand. 

Namens buurtbusvereniging 
sint-oedenrode
gerard van kollenburg, voorzitter

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Sinterklaas
Recept van de sint: Heerlijke kruidige speculaasplaat koek

Volg ons op Facebook.com/SmakelijkBrabant.

Bereiding:

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

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

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

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

Verlanglijstje:

250gr tarwebloem

175gr koude boter in blokjes

200 gr bruine basterdsuiker

1/8 tL  zout (tL=TheeLepel)

1/2 tL  bakpoeder

1 1/2 tL kaneel

1/2 tL gemalen kardemom

1/4  tL gemberpoeder

1/4 tL gemalen anijszaad

1/4 tL gemalen kruidnagel

1/8 tL gemalen nootmuskaat

1/8 tL  gemalen foelie

1 ei los geklopt

75 gram amandelschaafsel
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

Keuze uit maar liefst 5 
soorten met kluit of in pot

Verkoop ook op zondag

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

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 KuisGuus

Zoon van Giel van den Oever & 
Marjolein van Meeuwen

Broertje van Maud
Pastoor Hackenstraat 55
5491 CE Sint-Oedenrode

Geboren, 
3 december 2014

van den Oever

Zeelst, Veldhoven 4-12-'14

Het is zo bijzonder een klein 
wonder, wij zijn blij en 

gelukkig met de geboorte 
van jullie dochter 

Lisa
Trotse Oma Ria *

Tiny

Carola en Johan 
de Haan-Sanders

Kruisstraat 105A 5502 JC Zeelst

Voor de feestdagen
Gourmet compleet 

per persoon 13 euro
Met diverse soorten vlees: runds, varkens en kip.

Huzarensalade
Twee soorten rauwkost

Vruchtensalade
Stokbrood en kruidenboter

Drie koude sausjes
Gesneden uien, paprika’s en champignons

Krielaardappeltjes
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COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE
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COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE

M .ob.0

Huisstijl  Cor het Fruitboerke in eps  /ai

Voor de feestdagen 
of gewoon een gezellig avondje

Gourmet compleet  13 euro p.p.
Luxe huzarensalade*     7 euro p.p.
Zalmsalade*    10 euro p.p.
gegarneerd met div. soorten vis

*Huzaren- en zalmsalade minimaal 4 pers.

Het is er weer, weer voor!!!
Barbecue compleet vanaf € 12,00 p.p.
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Barbecue compleet vanaf € 12,00 p.p.

Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode
Telefoon: O6-50912136

Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-50912136 - Fruitboerke@trined.nl

GOurmeT  COmPleeT
Met bieflapjes/mini-vinken/kipfilet lapjes/

mini-hamburgers/speklapjes/ shoarmareepjes/
varkenslapjes/gesneden uien /paprika/

champignons/krielaardappeltjes/
huzarensalade/2 soorten rauwkost/

vruchtensalade/stokbrood/kruidenboter 
en 3 sausjes

€ 13,00 
P.P.

INSCHRIJVING
Riant bouwperceel van 7.515 m² 

aan de Liempdseweg 10 
te Sint-Oedenrode 

Uw droomhuis op deze 
fraaie plek ?

Voor meer informatie en voor 
de mogelijkheden kunt 
u contact opnemen met 

De Koning Makelaardij B.V.

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

tel: 0413-490000
info@dekoningmakelaardij.nl
www.dekoningmakelaardij.nl

rockin’ daddy in de Beckart

Op vrijdag 12 december vindt er een 
spetterend optreden plaats van Roc-
kin’ Daddy in het bruin café van de 
Beckart in Nijnsel. Rockin’ Daddy is 
de Rock-’n-roll sensatie uit Nijnsel. 

43 jaar jong en nog steeds een podi-

umbeest. Ruim 20 jaar geleden is hij 
compleet gevallen voor de authen-
tieke rock’n roll muziek.  Zo’n acht 
jaar heeft hij met de succesvolle vier-
man formatie “Jumping Jukebox”  
vele podia door heel Nederland 
bespeeld. In 1992 is daaruit de cd 
“cry out” geboren.  Na vervolgens 
gespeeld te hebben in allerlei for-
maties, besloot hij uiteindelijk solo 
te gaan. Met live gezongen muziek 
uit de fifties van Chuck Berry, Buddy 
Holly en natuurlijk Elvis, maar ook 
nummers van The Beatles, The Blues 
Brothers en zelfs ZZ Top gaat hij u 
beslist een flitsende avond verzor-
gen. Voor alle leeftijden een gezel-
lige avond uit! De zaal gaat open om 
20.00 uur en de entree is gratis.

advertorial

D'n Dommel
gaat los in 
maand december
De maand december is de feest-
maand bij uitstek. Ook bij café d’n 
Dommel. Daar gaan ze zelfs nog een 
stapje verder. De kroeg gaat deze 
maand helemaal los. 

Op zaterdag 13 december komt 
"huisband" Private Label de tent 
weer op z'n kop zetten. Ze spelen on-
vervalste rockcovers, van Creedence 
tot U2. Een week later, op zaterdag 
20 december, speelt Anne van der 
Heijden met haar band Budokan Bud-
dies op haar eigen verjaardagsfeestje. 
Samen met deze beroepsmuzikan-
ten laat ze haar favoriete rockcovers 
passeren. Kerstavond 24 december 
komt de Rooise formatie "the lord of 
flames" de Kerst inluiden. 
Op Tweede Kerstdag 26 december 
komt Anne samen met Bas Soetens 
d'n Dommel opvrolijken met eigen 
gemaakt songs, gemengd met haar 
traditionele akoestische covers, waar-
bij Anouk zeker niet zal ontbreken. 
Alle optredens beginnen rond de klok 
van 21.30 uur.

advertorial
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Mooi op  leeftijd

voorlichting; ‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’
De KBO-Afdeling Boskant organi-
seert de voorlichtingsbijeenkomst 
‘Langer thuis wonen en de zorg in 
Nederland’. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 17 december 
om 14.00 uur in locatie De Vriend-
schap te Boskant – Sint Oedenrode

De verzorgingsstaat wordt omge-
bouwd naar de participatiesamenle-
ving. We blijven langer thuis wonen. 
En als we daar begeleiding en onder-
steuning bij nodig hebben zullen we 
daarvoor in onze eigen kring moeten 
aankloppen. 
De georganiseerde zorg wordt min-
der vanzelfsprekend en als dat kan 
aan huis geleverd. 
Uw eigen gemeente is per 1 januari 
2015 daarvoor verantwoordelijk. De 

drempel tot de toegang tot een in-
stelling wordt bovendien hoger. De 
kosten van de zorg voor u zullen in 
de toekomst verder oplopen. 
Tijdens de informatie bijeenkomst 
worden de verschillende facetten 
van de veranderingen toegelicht. De 
informatie is specifiek gericht op se-
nioren. 

Aan de hand van een presentatie ko-
men de volgende onderwerpen aan 
bod: de aanleiding voor de verande-
ringen; oplossingen vanuit de over-
heid; de wetten die veranderen en het 
tempo waarop die veranderingen wor-
den doorgevoerd; de directe gevolgen 
van de veranderingen voor u; termino-
logie en zorgvarianten; de toegang tot 
zorg; mantelzorg en informele zorg; 

financiële gevolgen; de rol en verant-
woordelijkheid van de gemeente; op 
de valreep; wat kunt u zelf doen.

De Gemeente wordt uitgenodigd 
om een korte toelichting te geven 
over de specifieke gemeentelijke si-
tuatie. KBO-Brabant nodigt álle ge-
interesseerde senioren uit (ook niet 
KBO-Brabant leden zijn van harte 
welkom). Wel aanmelden? Is gratis? 
De voorlichting wordt ondersteund 
met een presentatie en recent in-
formatie materiaal. Er wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de 
veranderingen die zich in snel tempo 
voltrekken. Deelnemers worden ge-
informeerd en gaan bewust naden-
ken over wat men zelf kan doen aan 
de eigen (toekomstige) situatie. 

eerste lustrum Kinderwinterkermis in Odendael

Op zondag 28 december organi-
seert de Stichting Vrienden van 
Odendael voor de vijfde keer een 
gezellige dag voor jong en oud.

Er is op die dag binnen en buiten van 
alles te doen om ouderen en jonge-
ren volop aan hun trekken te laten 
komen. Op het plein voor Odendael 
zijn allerlei attracties voor de klein-
tjes, in de grote zaal wordt het rad 
van fortuin gedraaid met prachtige 
prijzen voor elk wat wils, en men 
kan er voor een aantrekkelijke prijs 
aanschuiven voor een heerlijk ker-
misdiner en bovendien kan er volop 
gedanst worden.
Het uitgangspunt van deze dag is 
gezelligheid voor jong en oud. Het 
is een ideaal uitje in de Kerstvakan-
tie  voor opa’s en oma’s, papa’s en 
mama’s en kinderen en kleinkinde-

ren. Kosten noch moeite zijn ge-
spaard om het iedereen naar de zin 
te maken. De overblijvende midde-
len worden door de Vrienden van 
Odendael besteed aan het welzijn 
en de dagbesteding van onze ou-
deren. Op deze dag zijn ook men-
sen van de Stichting aanwezig om u 
daarover iets meer te vertellen.
Het volledige programma ziet er als 
volgt uit :
1. Kinderwinterkermis van 11.00 uur 
tot 16.00 uur
-  Op het voorplein van Odendael 

staat een draaimolen, een zweef-
molen en een luchtballon. Men 
kan er touwtje trekken en bij goed 
weer een ritje maken door de buurt 
in een treintje.

-  Er worden oliebollen gebakken en 
verkocht, en er is een popcornau-
tomaat.

-  In de grote zaal draait het Rad van 
Fortuin en men kan er prachtige 
prijzen winnen die beschikbaar zijn 
gesteld door de Rooise midden-
stand.

-  De allerkleinsten kunnen binnen 
spelletjes doen, zoals eendjes hen-
gelen en blikken gooien.

-  Zij kunnen zich ook vermaken op 
een groot springkussen.

-  Bovendien kunnen zij zich ook la-
ten schminken en een ballonnen-
clown maakt allerlei kunststukken.

-  In de grote zaal kan men een kopje 
koffie of ranja drinken met een 
worstenbroodje of een Apfelstru-
del en ondertussen genieten van 
muziek van  Piet de Koning (11.00 
uur tot 13.00 uur) en het Senioren-
orkest Dommelvolk (14.00 uur tot 
16.00 uur).

2.  Kermisdiner van 17.00 uur tot 
20.00 uur

-  Men kan genieten van een over-
heerlijk kermisdiner, bestaande uit 
soep, zalm of vlees en een nage-
recht tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs.

-  Onder het eten wordt muziek ge-
maakt door Bart van Gerwen and 
his Boys.

-  Er worden loten verkocht voor het 
Rad van Fortuin met extra leuke 
prijzen.

3.  Kermisdansen van 20.00 uur tot 
23.00 uur

-  Na het eten kunnen de beentjes 
van de vloer onder de muziek van 
Bart van Gerwen and his Boys.

-  Ook dan draait het Rad van Fortuin 
nog een paar keer.

archieffoto

Interesse om vrijwilliger te 
worden in terminale zorg?
En dan wordt gezegd “wij kunnen 
niks meer voor je doen.” Je bent 
terminaal. Er gaat van alles door je 
heen. Je moet afscheid gaan nemen 
van jezelf en iedereen, je dierbaren 
en van alles wat zo vertrouwd is en 
was.  
                                                                                         
Als het mogelijk is, wil je wel thuis 
sterven, in je vertrouwde omgeving 
te midden van je herinneringen en 
omringd door je vrienden, kennissen 
en zeker je geliefde familie.  
Iedereen geeft te kennen zijn uiter-
ste best te doen en jou de zorg te 
geven die je nodig hebt. Zo ga je 
met z’n allen een onbekende situatie 
en tijd in. Vol goede moed en met 
een groot verdriet.

De mantelzorg  (familie, vrienden 
en kennissen) worden gesteund en 
begeleid door de huisarts, thuiszorg 
en nog meer organisaties waarvan je 
misschien nooit gehoord hebt.
De ervaring leert dat er voor de pa-
tiënt en de familie moeilijke tijden 
kunnen komen.
Volhouden en zien dat iemand zwak 
wordt. 24 uur zorg geven, 7 dagen 
in de week gaat zwaar wegen, te 
zwaar.
                                                                                                                                                      
Vanuit deze behoefte is de organisa-
tie VPTZ ontstaan. VPTZ (vrijwillige 
palliatieve  terminale thuiszorg) ver-
licht de mantelzorg. Het is een groep 
mensen - zowel mannen als vrou-
wen - met ieder een andere achter-

grond. Wat zij gemeen hebben is dat 
zij in deze situatie willen helpen. Na  
een basiscursus en training hebben 
ze zich bekwaamd in het geven van 
hulp.  De mantelzorgers kunnen zich 
dan overdag even terugtrekken en ’s 
nachts lekker doorslapen.    Even tijd 
voor zichzelf nemen.                         

Want niemand weet hoe lang de 
weg is en hoe zwaar. De taak van de 
vrijwilligers is om er te zijn, de zorg 
te verlichten en kleine handelingen 
te doen die  de familie ook zou doen. 
Zij proberen zich zoveel mogelijk aan 
de patiënt en familie aan te passen.                                                                                             
Het bijzondere van dit werk is dat je 
als vreemde zomaar in iemands leven 
stapt en op een moment dat de fami-
lie en patiënt zo kwetsbaar zijn. Je er-
vaart hele waardevolle momenten...

Iedereen die belangstelling heeft 
voor deze zorg is welkom. Het komt 
vaak voor dat de vraag groter is dan 
het aanbod aan vrijwilligers. Jam-
mer. VPTZ moet dan nee zeggen. Er 
start bij voldoende deelname twee 
keer per jaar een basiscursus.

Basiscursus in 2015:
Voorjaar: Start basiscursus op: 20-
01-2015
Najaar: Start  basiscursus op: 29-09-
2015

Voor meer informatie: telefoon 
0413-820305 of 06-12114606
Of e-mail: info@svptz.nl

PvGe sluit 2014 feestelijk af met 
kerststollenactie voor 80 jaar en ouder
Met een kerststollenactie sluit de 
PVGE Son en Breugel e.o. het jaar 
2014 feestelijk af.
Vanaf donderdag11 december, maar 
ook de dagen hierna brengen  de 
bestuursleden en de bestuursmede-
werkers kerststollen persoonlijk rond 
bij alle leden van 80 jaar en ouder.

Binnen de PVGE is dit een groeiende 
groep; vandaar dat vaak meerdere 

dagen nodig zijn om alles te bezor-
gen om de ruim 200 kerststollen 
rond te brengen..
Het gebruik bestaat al vele jaren en 
uit ervaring blijkt, dat deze jaarlijkse 
traditie door de doelgroep zeer op 
prijs wordt gesteld. Daarbij geeft 
een persoonlijke bezorging ook de 
mogelijkheid eventueel te horen wat 
er verder leeft en deze leden fijne 
feestdagen toe te wensen.

17 december, 9.30 uur

Fietsclub PvGe start kerstfi ets-
tocht met gezamenlijk ontbijt
Op woensdag 17 december gaat de 
fietsclub van de PVGE Son en Breu-
gel e.o. eerst gezamenlijk ontbijten 
bij IKEA op Ekkersrijt. Ook vorig jaar 
bleek de animo om hieraan deel te 
nemen overweldigend, reden om dit 
jaar dit weer te doen. 

Voor 1 euro staat voor eenieder een 
ontbijtje klaar.
Daarom is de start dit keer om 9.30 
uur vanaf het 17 Septemberplein en 

van hier fietsen we naar IKEA op Ek-
kersrijt, waar 9.45 uur aankomen.
Na het ontbijt (ca 10.30 uur) fietsen 
we ten zuiden van het Wilhelmina-
kanaal naar Joe Mann, waar we met 
zijn allen de koffiepauze houden. 
Om 12.30 uur zijn we weer terug op 
het 17 Septemberplein.
Verdere inlichtingen bij fietsclubco-
ordinator: Herman Hendriks, tel.: 
0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Muziek verbindt in alzheimercafé
Muziek als onderwerp in het Alzhei-
mercafé op 16 december om 19.00 
uur in De Eigen Herd in Uden.

Muziek roept bij vrijwel iedereen al-
lerlei gevoelens op. Je kunt er blij 
van worden of juist melancholiek 
en zelfs intens verdrietig. De laat-
ste jaren wordt muziek meer en 
meer gebruikt om het sociale iso-
lement van mensen met dementie 

te doorbreken. Hoe muziek daar-
voor ingezet kan worden, komt 
aan de orde in het Alzheimercafé 
dat op 16 december om 19.00 uur 
zijn deuren opent in De Eigen Herd 
aan de Rooijsestraat in Uden. Een 
muziektherapeut laat de bezoekers 
kennismaken met de mogelijkhe-
den die muziek biedt in de thuissi-
tuatie. Daar kan muziek verbinden, 
het kan een hulpmiddel zijn om 

contact te maken, innerlijke rust 
te bevorderen en het kan een uit-
laatklep voor opgekropte emoties 
zijn. Bovendien werkt muziek ont-
spannend. Het belooft een interes-
sante avond te worden. Iedereen 
die iets met dementie heeft is van 
harte welkom in dit Alzheimercafé 
voor de regio Boekel, Uden, Lan-
derd, Veghel, Bernheze en Sint-
Oedenrode. De toegang is gratis.

rik- en jokerconcours
Op zondag 28 december houdt 
K.B.O. Boskant een groot Rik- en Jo-
kerconcours in “Horecacentrum De 

Vriendschap” met prachtige vlees-
prijzen, aanvang 20.00 uur. Inschrijf-
geld is €4.00 per persoon, voor een 

gezellige kaartavond en ontspan-
ning. Wij zien U graag in grote ge-
talen! 

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen

Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooirooi.nl
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Markt 2 Sint-Oedenrode 
tel. 0413-745155 en 06-51246901

www.deplaatselijkemakelaar.nl

Stompersstraat 2 G, 
Sint-Oedenrode
Mooi appartement in hartje centrum

Bouwjaar 1999 
Inhoud 250m3 Vraagprijs € 239.000 k.k.

Jonker de Jegerstraat  33, 
Sint-Oedenrode
Instapklare, uitgebouwde tussenwoning

Bouwjaar 1962 Perceel 210m2

Inhoud 350m3 Vraagprijs € 229.000 k.k.

Pastoor Smitsstraat 18, 
Sint-Oedenrode
2 / 1 kap woning op riant perceel

Bouwjaar 1949 Perceel ca. 340m2

Inhoud 270m3 Vraagprijs € 189.000 k.k.

Nachtegaal 20, 
Sint-Oedenrode
Bijzonder sfeervolle tussenwoning

Bouwjaar 1996 Perceel 160m2

Inhoud 380m3 Vraagprijs € 229.000 k.k.

OOk uw wOning verkOpen? 

neem cOntact Op vOOr een gratis waardebepaling

Markt 2   |   Sint- Oedenrode   |   www.deplaatselijkemakelaar.nl

Van Wetten
Is het kappersvak 
geknipt voor jou?

De avondopleidingen 
2015 starten medio 
januari

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

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

vier dagen in glazen kooi voor goed doel

Serious Request van Radio 3 FM 
strijkt dit jaar neer in Haarlem. Door 
heel het land worden daarvoor spon-
soracties opgezet. Net als vorig jaar 
gaat dat ook weer in Sint-Oedenrode 
gebeuren. DJ Teun Rovers zal zich vier 
dagen opsluiten in een glazen kooi 
om muziek te draaien. Mensen die de 
actie een warm hart toe dragen, mo-
gen geld komen doneren, in ruil voor 
een verzoeknummer.

Evenals als afgelopen jaar zal de hap-
pening wederom plaatsvinden in café 
’t Pumpke. Wat anders is, is dat Teun 
het dit jaar alleen moet rooien.  Teun: 
“Vorig jaar hebben wij een ontzettend 
leuk weekend gehad, omdat we met 
gezelligheid en muziek toch flink wat 
geld op hebben kunnen halen voor 
Serious Request. Natuurlijk wilden we 
allemaal graag een volgende editie op-
zetten. Alleen voor de andere jongens 

was dit helaas niet mogelijk in verband 
met werk. De opzet is grotendeels ge-
lijk aan vorig jaar. Zo hebben we op 
donderdag een pubquiz, vrijdag en 
zaterdag feest en zondag de ‘grande 
finale’.  Zaterdags komen een aantal 
dj's van Habbevents hun kunsten ver-
tonen. Ik verwacht dat het extra zwaar 
wordt dit jaar, maar door de aandacht 
en donaties is het denk ik wel vol te 
houden. Bovendien krijg ik natuurlijk 
flink wat assistentie van Alain van de 
Kamp, de eigenaar van ’t Pumpke. Het 
zou zonde zijn zo'n ontzettend leuk 
evenement niet door te laten gaan!”

Van 18 t/m 21 december zal Teun 
zich op laten sluiten in de glazen 
kooi. Tijdens de laatste editie werd 
meer dan 2000 euro opgehaald. Dat 
bedrag zijn ze later naar Leeuwar-
den gaan brengen. Opgeven voor de 
pubquiz kan via seriousrooi@hotmail.
com. Teams van minimaal vijf perso-
nen  en maximaal acht personen. De 
kosten zijn vijf euro per deelnemer. 
De opbrengst gaat naar het goede 
doel.

twee attentiepunten op agenda commissie gemeenteraad

jongeren speculeren over rooise toekomst
Woensdagavond 3 december is er 
in Mariëndael met een tiental jon-
geren gesproken over de toekomst 
van Sint-Oedenrode. De bijeen-
komst had dan ook de passende 
naam ‘Rooi 2025’ meegekregen. 
Hoe is dit zo tot stand gekomen? En 
wat is de opbrengst geweest? 

Het bestuur van Mariëndael loopt 
er al een langere tijd mee rond. 
Hoe jongeren tussen de 15 en 25 
te bereiken? Ook bij inloopsessies 
rondom de fusie waren er bijna geen 
jongeren te bekennen.  “Jongeren 

moeten toch ook een idee hebben 
over de toekomst?” Daarop is het 
bestuur van Mariëndael in gesprek 
gegaan met de jongste raadsleden 
Nick de Laat (VVD) en Rik Com-
pagne (HvR), beiden 27 jaar oud. 
Ze beaamden dat de politiek en de 
jongeren elkaar nog niet altijd goed 
weten te vinden. En dat terwijl de 
mening van jongeren natuurlijk ook 
belangrijk is. Zij zijn immers de Rooi-
enaren van de toekomst. Daarom is 
er door Mariëndael en de politiek 
het initiatief genomen tot boven-
staande bijeenkomst.

Zodoende hebben jongeren op 3 de-
cember, onder bezielende leiding van 
Frans Hulzink (TV Meierij) gesproken 
over de toekomst van Sint-Oedenro-
de. Verschillende onderwerpen zijn de 
revue gepasseerd. Te denken valt aan 

woningbouw, sportvoorzieningen en 
evenementenbeleid. Wie denkt dat 
de jongeren hier geen mening over 
hebben, heeft het mis! Interessant om 
te horen was bijvoorbeeld de binding 
van de jongeren met Rooi is. Deze 
binding is erg groot en jongeren zijn 
trots op het dorp waarin ze wonen. 
Minder verrassend was het feit dat 
evenementen voor jongeren als be-
langrijk worden gezien. Hier ging het 
dan ook veelvuldig over en volgens 
de jongeren mag er best nog wel een 
wat groter evenement georganiseerd 
worden.    

Vertegenwoordigers van de ver-
schillende fracties uit de gemeente-
raad waren aanwezig. Deze hebben 
ook interessante suggesties gekre-
gen over bijvoorbeeld betaalbare 
woningbouw en het zwembad. 
Meer concreet, er zijn afgelopen 
commissievergadering al twee pun-
ten teruggekomen op de agenda 
welke zijn ingebracht door de jon-
geren. Te weten; de verlichting in 
het buitengebied en het opheffen 
van buslijn 155 richting ‘s-Herto-
genbosch. 
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Het is één groot feest, ook voor het gezin
Prins igo Pap en adjudant marco genieten met volle teugen van de aanloop naar carnaval

Igo van Roosmalen en Marco 
Verstappen zijn in Papgat geen on-
bekenden. Toch zijn er buiten de 
carnavalswereld verschillende men-
sen die zich afvragen wie het twee-
tal is dat Papgat door het komende 
carnavalsseizoen gaat loodsen. In 
een openhartig gesprek met De-
MooiRooiKrant stelt het carnava-
leske tweetal zich voor en vertellen 
prins en adjudant wat het 'ja' op de 
vraag of zij carnaval 2015 wilden 
leiden aan hun leven veranderde.

door: Hans van den wijngaard

Igo van Roosmalen is geboren en 
getogen in Boskant. Hij is getrouwd 
met Elise en samen hebben ze twee 
dochters, Meike en Lenne. “In het 
dagelijkse leven ben ik muziekdo-
cent op het Kempenhorstcollege in 
Oirschot. Ik ben daar ooit als docent 
wiskunde begonnen, maar het vak 
muziek ligt me beter”, zo vertelt Igo.
Ook de adjudant van prins Igo 
Pap is geboren in Boskant. Marco 
Verstappen groeide in het Rooise 
kerkdorp op, maar verhuisde daarna 
naar Rooi. “Ik denk dat het alweer 
een jaar of twintig geleden is dat ik 
Boskant verliet. Dan was het niet 
zo ver fietsen naar de kroeg”, lacht 
Marco. “Ik werk als servicemonteur 
dagelijks op grote hoogte in en met 
hijskranen. Net als Igo heb ik ook 
twee dochters en ik ben getrouwd 
met Marion”, zo vervolgt Marco.
De prins en zijn adjudant zijn fana-
tieke leden van C.C. De Lèpkes. Igo 
is, en hoe kan dat ook anders als 
muziekdocent, muzikaal leider van 
de LepKpeL. Maar ook anderszins 
is het tweetal nauw betrokken bij 
de Boskantse carnavalsvereniging. 
Bedenken, tekenen en meebouwen 
aan de wagen is voor het tweetal 
een jaarlijks terugkerende activiteit 
in de aanloop naar carnaval. 

Als we maar boven de Lèpkes ein-
digden
“Toch is de liefde voor de Lèpkes er 
niet altijd geweest”, zo vervolgt Igo. 
“Vroeger moest ik niks van de Lèpkes 
hebben. We deden thuis altijd met de 
Ritabuurtvereniging mee aan de op-

tocht. Het maakte ons niet zoveel uit 
op welke plaats we eindigden. Als het 
maar hoger was dan de Lèpkes, dan 
was het al lang goed. Maar nadat ik 
met een borrel op eens beloofde met 
de Lèpkes mee te lopen in de optocht, 
nu alweer elf jaar geleden, is er veel ver-
anderd. De strijdbijl is al jaren begraven 
om het zo maar eens te zeggen. Ik zit 
tegenwoordig zelfs alweer verschillende 
jaren in het bestuur van de club. Tot op 
de dag van vandaag heb ik er nog geen 
seconde spijt van, integendeel.”
Ook voor Marco had het carnavaleske 
leven heel anders kunnen lopen. “Ik 

woon al jaren in Sint-Oedenrode en 
ergens op de zijkant van een bierviltje 
heb ik ooit beloofd lid te worden van 
de Plekkers”, vertelt hij. “Maar zover is 
het nooit gekomen. Marion was lid van 
de Lèpkes, dus ik had weinig keus. Ze 
was zelfs de bruid tijdens de Oosterse 
themabruiloft. Ze is nog steeds actief 
als Bobliner bij de dansmariekes.” 

Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

  

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Heuvel 20 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Apotheek   0413-472280
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Markt 30

De Titelveiling: belangrijk om 
carnaval te bekostigen

In Sint-Oedenrode genieten we 
allemaal op en top van carnaval. 
Stichting Papgat fungeert als grote 
aanjager. Natuurlijk kost het hele 
gebeuren een flinke som geld. De 
jaarlijkse Titelveiling is een prach-
tige manier om middelen te verza-
melen om het ‘feest der feesten’ te 
bekostigen. Het is dus voor ieder-
een waardevol.    
                                                                                                       
Wie zit er in de organisatie?
De commissie Titelveiling wordt ge-
draaid door leden van de Raad van 
Elf en Stichting. 

Hoe is het ooit begonnen?
De Penningmeester van de Stich-
ting zag in 1999 de bodem van de 
schatkist. Er moesten nieuwe wegen 
ingeslagen worden om geld binnen 
te krijgen, om Carnaval in Papgat en 
de optocht te kunnen bekostigen. 
Zo kwam het idee om een Titelvei-
ling in het leven te roepen. Het idee 
van de Titelveiling werd overgeno-
men vanuit Liempde. Ook werd er-
voor gekozen om voorafgaand aan 
de Titelveiling een Diner der Adelen 
bij de Beleving te houden voor alle 
Titelhouders. 

Een leuke anekdote over de Titelvei-
ling?
Tijdens een van de Titelveiling avon-
den kwam er een man binnen en 
wilde er wat drinken bestellen door 
zijn hand op te steken. Deze man 
ging met een titel naar huis na het 
genot van een pilsje. 
Vanwege het 11 jaar bestaan van 
de Titelveiling is de Groothertog van 
Papgat door alle vorige Groother-
togen gekocht en geschonken aan 
Broer Wouters. 

Wie heeft ooit de titels bedacht?
De titels zijn in het begin door de 
commissie bedacht. Uit alle hoeken 
van Papgat zijn er titels zoals Baron 
van Nijnsel, Baron van Olland maar 
ook titels van wijken bijvoorbeeld, 
Jonkheer van Eerschot. Natuurlijk 
mag de Groothertog van Papgat 
hierin niet vergeten worden die de 
laatste jaren voornamelijk door ho-
recaondernemers wordt gekocht. De 
Ridder in de Orde van Papgat is een 
titel die door clubs gewonnen kan 
worden en die de clubs dan weer 
schenken aan iemand die veel voor 
hun club betekent. 

Wat krijgt een titelhouder allemaal?
Een Titelhouder krijgt natuurlijk een 
jaar lang adellijke roem. Bij deze titel 
hoort een medaille en een officieel 
certificaat, ondertekend door de 

Prins, veilingmeester en wetshand-
haver. Dit certificaat is voorzien van 
een officieel zegel van Papgat. Sinds 
vorig jaar krijgen de Titelhouders 
ook een speciaal ontworpen vlag 
aan hun gevel met daarop de aan-
gekochte titel. Deze vlag blijft wel 
eigendom van Stichting Papgat en 
wordt door commissieleden gehan-
gen en na de Carnaval ook weer op-
gehaald. Verder worden de titelhou-
ders in de media vernoemd op de 
lijst met Titelhouders van dat jaar en 
wordt er een foto gemaakt met alle 
nieuwe adellijke Titelhouders. Uiter-
aard worden al deze titelhouders het 
jaar erop uitgenodigd voor het Diner 
der Adelen.

Titelveiling, zaterdag 13 december, 
Proeverij van Ouds.

VOOR DE TOTALE 
SERVICE VAN UW FIETS

ONDERDELEN EN 
ACCESSOIRES

GRATIS OPHAAL 
EN BRENG SERVICE

ALLEEN BINNEN 
SINT-OEDENRODE

WWW.bIkEShOpRENEVDLAAR.NL
EERSChOTSESTRAAT 90b

0413-490200
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Het is één groot feest, ook voor het gezin
Prins igo Pap en adjudant marco genieten met volle teugen van de aanloop naar carnaval

Igo stond eveneens aan de wieg van 
de LepKpeL. “Dat is ook wel een 
bijzonder verhaal”, vertelt de prins 
carnaval van dit jaar. “In 2007 sloten 
Edward van den Elsen en ik een wed-
denschap af. Edward was dat jaar 
met een eigen Boskantse dansgarde, 
De Bobliners,  gekomen. “En omdat 
Edward dat voor elkaar had gekre-
gen”, vertelt hij, “zou ik een jaar later 
met een eigen kapel van de Lèpkes 
komen. Dus er restte mij niets anders 
dan een kapel op te richten. Een jaar 
later, toen Edward prins was, hadden 
de Lèpkes hun eigen kapel!”

Elise heeft eigenlijk niets met car-
naval
Dat Igo een doorgewinterde carnavals-
vierder is, is wel duidelijk. Zijn vrouw 
Elise was in haar jeugd tijdens carnaval 
op de piste te vinden. Dat verklaart 
waarom zij helemaal niets met het van 
oorsprong Katholieke volksfeest heeft. 
Dat is wel bijzonder, want doorgaans 
is het toch wel een must dat de 'first-
lady' van Papgat zich actief met het 
prinselijke leven van haar eega ver-
enigt. Voor Elise is het allemaal nieuw 
wat er gebeurt. “Maar”, zo vertelt ze, 
“ik heb Igo dit carnavalsseizoen al va-

ker gezien dan in de andere jaren bij 
elkaar. Ik ga nu namelijk overal mee 
naar toe. Ik zie veel nieuwe gezichten 
en ik laat alles wat er gebeurt maar op 
me afkomen. Onze twee dochters zijn 
van nature dolenthousiast over carna-
val en trots op de rol van hun vader. 
Zij stonden met het elf-elfbal tegen 
alle protocollen in, al eerder op het 
podium dan wij.”

“Het maakte oNs 
Niet ZoVeel uit oP 
welke Plaats we 

eiNdigdeN. als Het 
maar Hoger was 

daN de lÈPkes, daN 
was Het al laNg 

goed.”

Geen minuut spijt
Maar ook voor de ervaren carna-
valsvierders, Igo en Marco, kent 
het prinselijke bestaan veel verras-
singen. “We dachten een redelijk 
beeld te hebben van wat de prins 
en adjudant zoal doen. Maar we 
komen er nu wel achter dat er ook 
achter de schermen nog heel veel 
werk is. Van buiten zie je eigenlijk 
alleen het openbare optreden, maar 
als koppel moet je veel dingen rege-
len zoals het schrijven van de tips, 
het opstellen van een proclamatie 
en het regelen van cadeautjes en 
bierviltjes. Veel dingen kun je pas 
doen na het elf-elfbal omdat ze te 
'prinselijk' zijn voor een niet-prins. 
We krijgen bij al dat werk geluk-
kig wel alle ondersteuning van de 
prinsenkeuzecommissie. Het is bijna 
onvoorstelbaar wat die mensen al-
lemaal voor ons doen. Maar er zijn 
en blijven genoeg dingen over die 
we als koppel zelf regelen. Toch 
hebben we er tot nu toe geen mi-
nuut spijt van dat we op 18 mei van 
dit jaar volmondig 'ja' hebben ge-
zegd. We kijken erg uit naar alle ac-
tiviteiten die we mee gaan maken in 
aanloop naar carnaval en natuurlijk 
naar de carnaval zelf.”

Vervolggesprek

Nu je vertrokken bent, ben ik weer
terug op ons vakantie-eiland
de zon de zee de duinen 

we zitten samen op het strand
maar naast me zit je niet
zo was het zonder afspraak afgesproken

terwijl we zwijgen hebben we het over poëzie
waar je mee bezig bent, de woorden die
je zoekt en die nog niet bestaan

je stem lacht in een schreeuwende meeuw
als ik de blauwe verte lees die
vaag en langzaam is

wat is dichtbij, ik leef nog steeds in wij
van dicht en dichter, dichterbij

de stilte krijst dat je niet terug zult keren
van verte blij� , onhoudbaar verder, weg

    Kees Hermis

18
Aanvang 20.00 uur 
Sportpark de Neul

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Kerst menu-tip
(vanaf 4 personen te bestellen)

• Soep of bouillon naar keuze (10 soorten)

• Kerstbraadstuk in lekkere saus en/of 

varkenshaas in champignonroomsaus

• Aardappelgratin en/of gebakken krieltjes

• Witlof met ham en kaas en sperzieboontjes

• IJs of bavarois naar keuze

Zie ook: kerstfolders in onze 
winkel of op onze website
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“ Het Roois Kaashuis ”

� j wensen iedereen 
sfeervolle feestdagen!

Zondag 14 december 

KERKPLEIN omgetoverd 
tot SFEERPLEIN
Kom sfeer proeven!

www.rabobank.nl/hvdm

Tot ziens op de Winterbraderie!

Uw Rabobank is ook aanwezig op de

Winterbraderie. In onze nostalgische stand kunt u

een leuke foto laten maken in winterse sferen.

Deze foto krijgt u direct mee als vrolijke kerstgroet.

Bezoek onze stand

tijdens de
Winterbraderie
Sint-Oedenrode

Laat een
sfeervolle foto

maken

Heuvel 36 Sint-Oedenrode 0413-479265
www.dehoofdzaak.com

Wij willen iedereen gezellige 
kerstdagen wensen en 
alle goeds voor 2015!

Wij zijn geopend 
tijdens de winterbraderie

..een grootse  
Winterbraderie!

Kom op zondag 14 december gezellig wintershoppen 
in het sfeervolle Sint-Oedenrode!

Geopend van 
11.00 tot 17.00 uur

- Winkels open
- Oergezellige cafés en restaurants 
- Meerdere muzikale acts
- Vele en vele kramen met koopwaar

Parkeren en entree GRATIS

Borchgrave 41  |  5492 AT Sint-Oedenrode  |  T: 0413-477049

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

aktie is geldig bij aankoop van een 
1/2 of heel eindejaarslot

Primera Sint-Oedenrode trakteert
GRATIS KOPJE KOFFIE BIJ 

BAKKER BART

“De ko�  e staat klaar 
op de Borchgrave”

vloerkleden
vinyl

inbetweens
zonwering
paneelgordijnen
roede
enz.

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

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
enz.

 De ko�  e staat voor u klaar!
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

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

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 
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(tot de 22e) houden we deze actie!!
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niet te vol, maar overzichtelijk en aantrekkelijk om 
rond te snuffelen.”
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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

Wij knallen het jaar uit:

SALE IS GESTART
Zondag 8 december 

open 11-17 uur

WINTERBRADERIE-Actie:
donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag

OUTLET winterjassen en kleding

½ vd ½ = 75 % KORTING
hele maand december óók 

op maandagmiddag geopend

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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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
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mannen. Denk daarbij aan sigarettenhouders, visi-
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“We hebben zoveel mooie spullen! Het is een genot 
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Heuvel 34
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KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

9 T/M 24 NOVEMBER 

15 % 
KORTING

OP DE GEHELE COLLECTIE 
VAN SUPERTRASH

ZONDAG 24 NOVEMBER 
OPEN 12 – 17 UUR

*NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT 
OP EERDER GEDANE AANKOPEN

* 

Wij knallen het 
jaar uit:

SALE IS GESTART
Zondag 14 december

open 11-17 uur

Winterbraderie-Actie:

Donderdag-vrijdag-
zaterdag-zondag

OUTLET MERKKLEDING
1/2 vd 1/2 = 75% korting

Rooi is….. 14 december gezellig wintershoppen!

Op zondag 14 december staat het centrum van 
Sint-Oedenrode weer in het teken van de jaarlijkse 
Winterbraderie.  Tijdens deze dag zal het gezellige 
centrum worden omgetoverd tot een walhalla voor 
liefhebbers van shoppen, muziek, entertainment, 
eten en drinken of gewoon een goede dosis gezel-
ligheid.

Diverse kooplieden uit het hele land bouwen hun 
kramen op om hun koopwaar aan de man of vrouw 
te brengen. Samen met de plaatselijke winkeliers 
bieden zij u een compleet aanbod aan. Onder 
andere kleding, sieraden, speelgoed en kerst-
artikelen.  Ook zullen er dit jaar wederom diverse 
demonstraties zijn van oude ambachten zoals man-
den vlechten en glas graveren. 
Gedurende de dag zullen er verschillende optredens 
zijn van bandjes, muziek-
gezelschappen en dans-
groepen.  Zelfs het Kerst-
mannenorkest is dit jaar 
weer bereid gevonden 
om hun mooiste klanken 
ten gehore te brengen. 
Tevens kunt u op het 
marktplein genieten van 
de prachtige klanken van 
het grootste concertorgel 
van Europa.  Ook zal het 
plein worden aangekleed 
met een prachtige draai-

molen waarvan de opbrengst is bestemd voor de 
Stichting Jeugdcarnaval. Uiteraard zullen de diverse 
eetkramen en de plaatselijke horeca u graag 
ontvangen voor een hapje en een drankje.
Het evenement vindt plaats van 11.00 tot 17.00uur 
in het gezellige centrum van Sint-Oedenrode.
De organisatie is in handen van ondernemers-
vereniging ROOI2000. Parkeren en toegang zijn 
gratis! 

TERMEER MODESCHOENEN

START OPRUIMING
VANAF DONDERDAG 11 DECEMBER KORTINGEN TOT 70% 
ZONDAG 14 DECEMBER WINTERBRADERIE OPEN VAN 11.00-17.00 UUR 

HEUVEL 24       SINT-OEDENRODE       TEL 0413 472329       WWW.TERMEERMODESCHOENEN.NL

W i n t e r b r a d e r i e
Zondag 14 december 
van 11:00 tot 17:00 uur



Woensdag 10 december 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 

MooiRooikrantDe 15

verhuur

apteijns

arty

“ Het Roois Kaashuis ”

� j wensen iedereen 
sfeervolle feestdagen!

Zondag 14 december 

KERKPLEIN omgetoverd 
tot SFEERPLEIN
Kom sfeer proeven!

www.rabobank.nl/hvdm

Tot ziens op de Winterbraderie!

Uw Rabobank is ook aanwezig op de

Winterbraderie. In onze nostalgische stand kunt u

een leuke foto laten maken in winterse sferen.

Deze foto krijgt u direct mee als vrolijke kerstgroet.

Bezoek onze stand

tijdens de
Winterbraderie
Sint-Oedenrode

Laat een
sfeervolle foto

maken

Heuvel 36 Sint-Oedenrode 0413-479265
www.dehoofdzaak.com

Wij willen iedereen gezellige 
kerstdagen wensen en 
alle goeds voor 2015!

Wij zijn geopend 
tijdens de winterbraderie

..een grootse  
Winterbraderie!

Kom op zondag 14 december gezellig wintershoppen 
in het sfeervolle Sint-Oedenrode!

Geopend van 
11.00 tot 17.00 uur

- Winkels open
- Oergezellige cafés en restaurants 
- Meerdere muzikale acts
- Vele en vele kramen met koopwaar

Parkeren en entree GRATIS

Borchgrave 41  |  5492 AT Sint-Oedenrode  |  T: 0413-477049

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

GRATIS
BOEKENWEEK-
GESCHENK

OOK OP PRIMERA.N

L

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

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

Nieuw bij Primera!
Boekenweekgeschenk

...even naar Primerawww.primera.nl

aktie is geldig bij aankoop van een 
1/2 of heel eindejaarslot

Primera Sint-Oedenrode trakteert
GRATIS KOPJE KOFFIE BIJ 

BAKKER BART

“De ko�  e staat klaar 
op de Borchgrave”

vloerkleden
vinyl

inbetweens
zonwering
paneelgordijnen
roede
enz.

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

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
enz.

 De ko�  e staat voor u klaar!
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

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
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* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 
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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!
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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

Wij knallen het jaar uit:

SALE IS GESTART
Zondag 8 december 

open 11-17 uur

WINTERBRADERIE-Actie:
donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag

OUTLET winterjassen en kleding

½ vd ½ = 75 % KORTING
hele maand december óók 

op maandagmiddag geopend

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.

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: 
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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
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9 T/M 24 NOVEMBER 

15 % 
KORTING

OP DE GEHELE COLLECTIE 
VAN SUPERTRASH

ZONDAG 24 NOVEMBER 
OPEN 12 – 17 UUR

*NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT 
OP EERDER GEDANE AANKOPEN

* 

Wij knallen het 
jaar uit:

SALE IS GESTART
Zondag 14 december

open 11-17 uur

Winterbraderie-Actie:

Donderdag-vrijdag-
zaterdag-zondag

OUTLET MERKKLEDING
1/2 vd 1/2 = 75% korting

Rooi is….. 14 december gezellig wintershoppen!

Op zondag 14 december staat het centrum van 
Sint-Oedenrode weer in het teken van de jaarlijkse 
Winterbraderie.  Tijdens deze dag zal het gezellige 
centrum worden omgetoverd tot een walhalla voor 
liefhebbers van shoppen, muziek, entertainment, 
eten en drinken of gewoon een goede dosis gezel-
ligheid.

Diverse kooplieden uit het hele land bouwen hun 
kramen op om hun koopwaar aan de man of vrouw 
te brengen. Samen met de plaatselijke winkeliers 
bieden zij u een compleet aanbod aan. Onder 
andere kleding, sieraden, speelgoed en kerst-
artikelen.  Ook zullen er dit jaar wederom diverse 
demonstraties zijn van oude ambachten zoals man-
den vlechten en glas graveren. 
Gedurende de dag zullen er verschillende optredens 
zijn van bandjes, muziek-
gezelschappen en dans-
groepen.  Zelfs het Kerst-
mannenorkest is dit jaar 
weer bereid gevonden 
om hun mooiste klanken 
ten gehore te brengen. 
Tevens kunt u op het 
marktplein genieten van 
de prachtige klanken van 
het grootste concertorgel 
van Europa.  Ook zal het 
plein worden aangekleed 
met een prachtige draai-

molen waarvan de opbrengst is bestemd voor de 
Stichting Jeugdcarnaval. Uiteraard zullen de diverse 
eetkramen en de plaatselijke horeca u graag 
ontvangen voor een hapje en een drankje.
Het evenement vindt plaats van 11.00 tot 17.00uur 
in het gezellige centrum van Sint-Oedenrode.
De organisatie is in handen van ondernemers-
vereniging ROOI2000. Parkeren en toegang zijn 
gratis! 

TERMEER MODESCHOENEN

START OPRUIMING
VANAF DONDERDAG 11 DECEMBER KORTINGEN TOT 70% 
ZONDAG 14 DECEMBER WINTERBRADERIE OPEN VAN 11.00-17.00 UUR 

HEUVEL 24       SINT-OEDENRODE       TEL 0413 472329       WWW.TERMEERMODESCHOENEN.NL

W i n t e r b r a d e r i e
Zondag 14 december 
van 11:00 tot 17:00 uur



Woensdag 10 december 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 

MooiRooikrantDe16 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Aangeboden: Huishoudelijke hulp 
voor ongeveer 3 uur per week. 
Info: 06-18482263
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails: natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Woensdag 16 juli 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 

MooiRooikrantDe12 

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-
dierenbestrijding 0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl. Vanwege 15 jarig 
bestaan Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode. Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Hangoor dwergkonijntjes, 
Heistraat 10, Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-474506
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MEEr grOEi in uw gazOn?
nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische nPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------

   

Deze week een groot gezelschap. Wie weet waar deze foto is gemaakt 
en wie deze mensen zijn? We horen het graag. U mag het antwoord 
sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of 
binnenlopen in ons kantoor om het te vertellen. Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossing week 28
Dit is familie van der Heijden. Ze woonden 
aan de Hulst. Volgens mij is daar ook de foto 
gemaakt. In het midden zit moeder. Ze heet-
te Sien. Naast haar twee broeders: links Jan 
en rechts Oldulfius. Staand van rechts naar 
links: Toon, Hein, An, Drika, Grard en Mies. 
Jan meulendijks

Dit is fam. v/d Heijden, vroeger wonend op de Hulst. Moeder is lang 
weduwe geweest. Ze heet Sien. De anderen zijn de kinderen, waar-
onder twee broeders; broeder Jan en broeder Oldulfius (Tinus), Toon, 
Drika, Gerard, Mies, An.
mevr. scheepens

Historische beelden

Marktplein

Het onzichtbare gezicht
Jij was altijd een naam
waar ik een gezicht bij dacht
nu jij er niet meer bent
blijf je bestaan in dat gezicht
dat achter mijn ogen dichterbij
komt, oplicht dit moment

Vervagen zal hoe ik je zag
verslijten aan de dagen
dat je onzichtbaar was
verandert niet, alleen het beeld
van je gelaat zal zich
verliezen aan de tijd

Niet ouder, jonger, mooier wordt
wat ik van je onthoud, eenmaal
ontworpen trekken toegekend
aan je portret laat ik niet los
verbonden aan je naam bewaren
ze die jij in mijn verbeelding bent

    Kees Hermis

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gestolen:
blauw/wit gewolkte Eastpack rugzak. 
Vernieling; vlaggenstok.
Voor de dader; als je spijt hebt kun je 
de rugzak terugbrengen en een nieu-
we stok aan onze buren geven.
Voor andere mensen ; als je zo’n rug-
zak (te koop) aangeboden krijgt dit 
graag melden. Je hebt te maken met 
een dief. Voor de eerlijke vinder; het 
kan zijn dat de oranje knop nog met 
een bindstrip aan de rugzak vast zit. 
Info: DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Markt; boekje met 
postzegelverzameling
Info; 06-15484859

Diversen

20 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.
Zaterdag en zondag : vertrek tussen 
10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De 
Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.
Doordeweeks varen op afspraak, 
tel.: 0620082982.
www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen 
ze graag bij U ophalen.Geen grote 
meubelstukken, witgoed, tv’s of com-
puters. Bel: 476325 of 06-13251020 
--------------------------------------

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

Roel en Emile waren afgelopen 
zaterdag voor de laatste keer van 
de partij bij het WK voetbal op de 
Markt. Zij kijken samen met de 
voetbalfans terug op 6 afleverin-
gen van Mooi Oranje.

Het is weer een film met oude be-
kenden van het programma,  een 
hoop gezelligheid en veel bier, 
want de munten moesten natuur-
lijk op. De uitzending is vanaf van-
avond te bekijken, klik op het Mooi 
Oranje-plaatje aan de linkerkant 
van mooirooi.nl.

Het is nu tijd om uw gazon en tuin 
te bekalken: Korrelkalk (25kg)

Gewassen
 winterwortelen (20kg)

Elke vrijdag vers

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode 
T: 0413-472642 

info@vandeursendiervoeders.nl 
www.vandeursendiervoeders.nl

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322/ 06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

MEULEKENSWEG 2 
LIEMPDE
06-13771473
ALLE DAGEN OPEN: 
8.00-18.00 UUR
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

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

--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 390,72 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel, (0413)476805
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Bij Vennotex een compleet verstelbare 
relax fauteuil voor slechts € 395,00! 
keuze uit bruin of zwart kunstleder. 
kom snel kijken. Nijverheidsweg 4. 
476805
--------------------------------------

   
Oplossing week 48: 
Harrie Sonnemans
dhr. vd Heijden, Hoge Vonderstraat

oplossing week 49
is 2e klas van juffrouw Vervoort van de 
Boskantse school  enkele mensen zijn her-
kend: Mia vd Velde - Mies Besselaar - Wim 
Hastenberg - Betsie Bekkers - Barbara Bek-
kers - Tonnie Meerakker
mevr. van Hoof gerbrandystraat 10

2e klas Fransiscusschool Boskant in 1953 van juffrouw Oda Vervoort
arie van alebeek

De foto in de krant van 3 december is gemaakt voor de nieuwe 
St.Franciscusschool in Boskant 1953, klas 2 met juf Oda Vevoort. Ik zelf 
ben tweede van links, zittend.
riek dekkers-van Hastenberg.

Onderste rij: Mia van der Vleuten, Riekie van Hastenberg, Dieny Ver-
boort, Riekie Verboort, Joke de Koning, Mies van den Bersselaar,
Martien van de Heijden, Bennie Verhagen, Jan Hulsen en Pieter van 
den Berk.
Tweede rij van onderen: Drieka van der Heijden, Anneke van Kuringen, 
Julia van den Berk, Jaantje van de Laar,  Zus Bekkers, Tommy van Hees-
wijk, Jan van Oirschot, Johan van Dijk en Toon Kasteleins.
Tweede rij van boven: Gerda van den Berk, Mia van de Velden, Tonny 
van de Meerakker, Annie Koolen, Gedie Versantvoort ???????
Gerard van Uitert en Gerard van de Heijden. 
Bovenste rij: Marietje Nouwens, Betsie Bekkers, Oda Vervoort, Henny 
Nouwens, Mies van de Heijden, Harrie van de Heijden en Janus Kuijpers.
Een naam weten we niet, ik heb nog navraag gedaan misschien dat er 
op gereageerd wordt. Mijn naam hoeft niet vermeld te worden
een klasgenoot.

Historische beelden

Marktplein
Te Koop: Kleine baal hooi. Info: 
A.J. van de Wetering 0411-632391
--------------------------------------
Te huur/Te koop / info 06-55783935
Van Leeuwenhoekweg 14 te Schijndel
2 x kantoor van 120 m2 begane grond 
en/of 1e verdieping
Bedrijfshal 300 m2, met 2 kantoren, 
vrije hoogte 6,80 m krachtstroom, 
verwarming, Zeer aantrekkelijke huur.
--------------------------------------
Volop kerstbomen te koop. Tevens 
allerlei maten en soorten kerststukjes 
te koop. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk zuid 7-b, Sint-Oedenrode.
--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Winter-
violen, coniferen, heesters, vaste plan-
ten volop in voorraad. Alle soorten 
fruit-, laan en parkbomen. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Kerstbomen: uitzoeken op het veld, 8 
euro per stuk. Lieshoutseweg 57, Nijnsel
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------
Te Koop gevraagd: Landbouwmachi-
nes: Schudder-hark-maaier, ploeg.
mesttank.frees, weisleep mais zaaima-
chine, tractor enz. en vee/paardentrai-
ler info:06-19076959
--------------------------------------

Workshops

Dinsdag- en donderdagavond work-
shops bij Miek’s Stijl
€ 35,- incl. hapjes p.p. per avond van 
19.30 tot 22.00 uur
Kofferen 24 Tel. 06-20684866
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht; Hulp in de huishouding in 
Sint-Oedenrode voor 2 ochtenden per 
week. Tel. 06-25316233
--------------------------------------
Gezocht: Interieurverzorgster tbv kan-
toren/showroom voor info: 
tel.0413-472184
--------------------------------------
Gevraagd/gezocht:
Vrijwilliger gezocht voor het vervoe-
ren van kinderen met autisme en/of 
ADHD. Ongeveer 10 uur per week, 
verspreid over meerdere dagen (in de 
ochtend, middag of vroege avond), 
tegen vergoeding. Meer informatie: 
Zorgokee e-mail: 
directiesecretariaat@zorgokee.nl.
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met iets 
bespreken? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies. Voor meer 
info bel 0413-478388
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: Dinsdag 2/12 sleutelbos, 
met veel sleutels, met label en sleutel-
hanger, op het zandpad ter hoogte van 
Zonnedauw. Info DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17, 479322
--------------------------------------
verloren:
op 3 december, tussen Marionetten-
straat en Kienehoef, 2 huissleutels met 
bruin lederen label, info: 476572
--------------------------------------

Interieur

D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tpt 16.30u. 
www.denhuisraad.nl

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

Diversen

Overdekte kerstmarkt
Kastelenplein Eindhoven
za 13 dec. 9.00-21.00
zo 14 dec. 11.00-17.00
Gratis entree !!
--------------------------------------
14 dec. Vlooienmarkt
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7 Eindhoven
90 kramen vol! 9-16 u.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
Is bestrijding van armoede ook -Vrij-
willigerswerk in de zorg omzetten in 
betaalde banen?- N.A. Denker -
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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Bedrijven blij met mogelijkheid tot presentatie

‘Wij als bedrijf vinden het erg belangrijk dat 
kinderen in “aanraking”  komen met tech-
niek. Zodat ze op jonge leeftijd al wat gezien 
hebben. We moeten het toch hebben van de 
jeugd”, luidt de reactie van Hellings Machi-
nebouw. Hoewel vorige week niet stond ver-
noemd dat het bedrijf en Suzuki Markgraaff 
meededen aan de jaarlijkse bedrijvendag, was 
dat wel zo. Ze gooiden de deuren maar wat 
graag open.

De kinderen hebben vrijdags van 9.00 uur tot 
13.30 uur vier bedrijven bezocht. Bij ieder be-
drijf verbleven de kinderen een uur. De invul-
ling van dat uur was helemaal vrij. Als de kin-
deren maar een goed beeld kregen van wat er 
achter de schermen gebeurt. Ben en Jan van 
Acht zijn de organisatoren van de jaarlijkse dag. 
Ze kregen daar veel complimenten voor. Vooral 
de worstenbroodjes en de lunchpakketjes wer-
den gewaardeerd. 

ben en jan van acht (r) zorgden ervoor 
dat de kinderen niets tekort kwamen.

Lions halen voedsel op voor voedselbank

Net als de afgelopen jaren gaan vrijwilligers 
van de Lions zich weer inzetten om voedsel in 
te zamelen voor de Voedselbank. Dat doen ze 
de komende weken bij de supermarkten Albert 
Heijn, Aldi, Jumbo en Emté.

Eind december krijgen veel werknemers een 
kerstpakket van de werkgever. Dat is een luxe 
die veel mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank niet kennen. Vanuit de kerstge-
dachte en solidariteit bieden de Lions de mo-
gelijkheid om het kerstpakket te doneren voor 
de Voedselbank. 

Dat mogen complete pakketten zijn, maar ook 
één of meerdere artikelen. Bij de Voedselbank 
komt dat goed terecht en het helpt deelnemers 
van de Voedselbank met de gedachte dat zij er 
niet alleen voor staan.

Actiedagen 
Op 13 december is de eerste actiedag. Verschil-
lende vrijwilligers van de Lions Club staan dan 
van 9.30 uur tot 16.00 uur bij zowel de Emté als 
de Aldi (met de Lions Mobiel). Op 20 december 
is de tweede actiedag. Op dezelfde tijden, maar 
dan bij de Jumbo en de AH, wederom met de 
Lions mobiel.

archieffoto
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Marlies van den Meulengraaf

Welke studie volg je en waar?
“Ik studeer rechtsgeleerdheid met 
de richting international business 
law in Leiden. Ik ben eerstejaars.” 

Wat vind je leuk aan de studie?
“De studie rechten is ontzettend 
veelzijdig. Het lijkt misschien een-
tonig omdat ik alleen maar vakken 
heb die over rechten gaan, maar 
echt elk vak is anders. De afwis-
seling tussen theorie en praktijk 
maken de opleiding ondanks het 
wat grijze boekenimago erg di-
vers. Rechten geeft mij een andere 
kijk op de realiteit. In elke krant of 
nieuwsblad dat ik voorbij zie ko-
men kan ik dit toepassen. Ik kan nu 
voortaan zeggen wat er allemaal 
wel en niet mag en als ik het even-
tjes niet weet pak ik er gewoon mijn 
wetboeken bij. Dat maakt het voor 
mij alles behalve een saaie studie.”

Wat vind je minder leuk aan de 
studie?
“Mijn studie is veel lezen, dat geef 
ik direct toe, dat is voor mij dan ook 
het grootste minpunt. Het studen-
tenleven heeft veel te bieden, voor-
namelijk zaken die afleiden van de 
studie. Het is af en toe moeilijk die 
op het eerste oog minder interes-
sante wetstekst te pakken in plaats 
van die borrel met vrienden. Maar 
ik ben een paar weken geleden 
naar de rechtbank en een advoca-

ten kantoor geweest. Dit gaf een 
blik op waar we heen kunnen met 
onze studie, het was een welkome 
afwisseling van mijn boeken.  Het 
werkte erg stimulerend wat nu 
weet ik toch wat beter waar ik het 
allemaal voor doe.”

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik vind deze vraag erg moeilijk om 
te beantwoorden. Ik zit pas in het 
eerste jaar van mijn studie en heb 
dus pas een aantal vakken gehad. 
Op dit moment vind ik strafrecht 
erg interessant. Het lijkt me erg leuk 
om strafrechtadvocaat of politie-
rechter te worden, maar misschien 
ga ik wel meer richting de zaken-
wereld. Die heeft mij op internatio-
naal gebied meer te bieden. Nadat 
ik vorig jaar 9 maanden in Amerika 
heb gewoond weet ik zeker dat ik 
nog veel meer van de wereld wil 
zien, dus ik hoop ook in mijn carri-
ère daarmee bezig te kunnen zijn.”  

Aan wie geef jij het stokje door?
“Ik geef het stokje door aan Anne 
van de Meulengraaf. Zij heeft eerst 
2 jaar fysiotherapie gedaan en doet 
nu biomedische technologie.”

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 

Nog meer monumentenschildjes bevestigd

Op het ‘moment supreme’ begon het 
eergisteren te regenen. De thee in 
het Heemhuis aan de Kerkdijk-noord 
smaakte goed, maar wethouder 
Hendriks moest toch echt aan de 
slag. Eerder dit jaar bevestigde ze 
schildjes op een aantal monumenten 
in Sint-Oedenrode. Die draad werd 
maandagmiddag weer opgepakt.

In een eerder stadium heeft Heem-
kundige Kring De Oude Vrijheid sa-
men met wethouder Hendriks-van 
Kemenade het plan opgevat om de 
gemeentelijke monumenten in Sint-
Oedenrode te voorzien van een mo-
numentenschildje. Dit schildje is qua 
grootte en vorm vergelijkbaar met 
de schildjes die de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed op rijksmonumen-
ten plaatst. 

Het eerste schildje werd bevestigd 
aan het Heemhuis. Daarna trok de 
stoet naar de Heuvel, de Markt en 
naar Nijnsel, om ook daar gebou-
wen te voorzien van het wit-blauwe 
schild. 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds is het mooie be-
drag van € 743 in sint-Oedenrode 
opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst zon-
der MS), begeleiding en voorlichting

We bedanken alle gevers en collectan-

ten, die ook dit jaar weer door weer 
en wind op pad zijn gegaan, hartelijk 
voor hun bijdrage. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal 
MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

Daar was hij het volkomen mee 
eens, want de geest was bijna uit de 
stichting weggeblazen. Een nieuwe 
visie was nodig en die kwam er. 
“Eén van de grootste aanleidingen 
van deze verandering was dat bur-
gemeester Maas en wethouder van 
Rossum een brainstormsessie wilde 
houden over Stichting Rooi Promo-
tie”, vertelt Pieter. “Toen heb ik een 
brandbrief geschreven met daarin 
de boodschap dat we alleen verder 
konden met professionele onder-
steuning. Je kunt de promotie van 
een dorp niet puur en alleen aan 
vrijwilligers overlaten. Dan haal je 
nooit het niveau dat je nodig hebt.” 
Marketingbureau Red & Fin uit Am-
sterdam kwam om de hoek kijken. 
De dames, waarvan één woonachtig 
in Sint-Oedenrode, brachten nieuw 
elan en legden een prima basiscon-
cept voor promotionele acties. Ze 
bedachten de naam Natuurlijk! Sint-
Oedenrode en presenteerden dat 
aan de verschillende domeinen.

Projectleider
Heel even bleef het stil. De gemeen-
te bleek op zoek te zijn naar een 
kundige Rooise vrijwilliger die als 
projectleider kan fungeren. Zij kwam 
uit bij Marlies Liebregts. “Begin 
2013 ben ik gevraagd voor het be-
stuur van BBN+K. Na de rondetafel-
gesprekken over de fusie, in Veghel, 
kwam ik in gesprek met burgemees-
ter Maas. Enkele dagen later belde 
hij me op om een afspraak te maken. 

Hij wilde me iets vragen. Of ik het 
project Natuurlijk! Sint-Oedenrode 
mee op wilde pakken. Ik heb er even 
over moeten denken. Tijdens het 
wielrennen haalde wethouder van 
der Heijden me over. Ik had echter 
wel mijn eisen. Ik wilde commit-
ment. Ik had geen zin om aan een 
dood paard te gaan trekken. Mede 
daarom heeft de gemeente Marieke 
Maas aangesteld om de opstartfase 
te begeleiden. Een goede keuze, 
Marieke heeft in korte tijd al zeer 
veel resultaat geboekt in het Groene 
Woud en in Boxtel. Ze weet waar ze 
over praat”, verzekert Marlies.

Op één lijn
Stichting Rooi Promotie is dus Na-
tuurlijk! Sint-Oedenrode geworden. 
Het hele bestuur van Rooi Promo-
tie maakte de overstap mee. Achter 
Marlies, Marieke en Pieter staat een 
hele taskforce paraat om onder-
steuning te bieden. De bedoeling is 
dat alles onder één noemer en één 
gezicht de buitenwereld in wordt 

gebracht. De promotie van Sint-
Oedenrode moet één geoliede ma-
chine worden. Evenementen die 
worden afgestemd op koopzonda-
gen, arrangementen van horeca en 
verblijfsrecreatie die naadloos op 
elkaar aansluiten, restaurantacties 
door heel Sint-Oedenrode heen, 
wandelroutes langs de Dommel on-
der begeleiding van een gids, een 
heuse winkelroute. Zomaar wat 
voorbeelden, maar er zijn nog veel 
meer ideeën. De afgelopen weken 
spraken Marieke en Marlies met alle 
domeinen. De eerste reacties waren 
positief, maar ook werd duidelijk dat 
er nog een lange weg te gaan is om 
iedereen op één lijn te krijgen. Mar-
lies: “Nu hebben we snel successen 
nodig. We kunnen niet alles tegelijk 
doen, maar bewijs is nodig om te 
overtuigen. Om iedereen over de 
streep te trekken. Het kan best één 
tot twee jaar duren, dat weten we, 
maar uiteindelijk moeten we zorgen 
dat heel de regio weet dat het in 
Sint-Oedenrode te beleven is.”

Vervolg voorpagina
Natuurlijk! Sint-Oedenrode heeft snel successen nodig

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept
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Aanvang 20.00 uur 
Sportpark de Neul

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

vanaf €72,71 per maand
De premies zijn incl. collecti viteitskorti ng

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

Kijk voor een onafh ankelijk vergelijk op onze site
www.vkgroep.nl

u kunt ook alti jd een afspraak maken met een van onze adviseurs
wij helpen u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Koninginnelaan 1 - 5491 HA Sint-Oedenrode 
tel. 0413-474933

Politieke bijeenkomsten
Politiek café vvD
Op dinsdagavond 16 december zal er weer een Politiek VVD Café plaatsvinden 
in Grand Café de Gouden Leeuw.  Het Politiek VVD Café start om 20.00 uur.

achterbanvergadering DGS/BvT
Op dinsdag 16 december  om 19.30 uur is de achterbanvergadering van 
DGS-BVT Rooi in Mariendael. Eventuele vragen via website: www.dgs-
bvtrooi.nl.

cDa-Fractie houdt openbaar beraad
Op maandag 15 december bespreekt de CDA-Fractie de raadsagenda 
van donderdag 18 december in Lokaal 2 in Mariendaal, Laan van Hen-
kenshage 2. Aanvang 20.00 uur Iedereen is van harte welkom. Er is ook 
de mogelijk andere actuele onderwerpen aan te dragen.

achterbanbijeenkomst Hart voor rooi
Maandag 15 december is er om 20.00 uur een achterbanvergadering van 
Hart voor Rooi. Je bent van harte welkom op het gemeentehuis in de 
commissiekamer van de raadsvleugel. Graag tot dan.

campagne ‘amazing amaryllis’ van start

De Amaryllis is een bijzondere 
bloem, te verkrijgen bij tuincentrum 
Brekelmans in Sint-Oedenrode. 
Rondom de bloem is op dit moment 
een campagne gestart; de ‘Amazing 
Amaryllis’. 

Bloemistenwedstrijd
Gedurende het Amaryllis seizoen, 
dat loopt van oktober tot en met 
januari, worden bloemisten als Bre-
kelmans uitgedaagd met de wed-
strijd “Welke bloemist verleidt het 

meest met Amaryllis”. Een mysterie-
shopper zal bloemenwinkels bezoe-
ken die inkopen bij de cash&carry’s 
Dobbe Flowers of Weerman Bloe-
men in de Cultra of FleuraMetz in 
de groot¬handelscentra Pyramide, 
Plantion en FloraZON. Het Amaryllis 
bloemwerk dat de mysterieshopper 
koopt wordt door een deskundige 
jury beoordeeld op o.a. originali-
teit en tevens wordt gekeken hoe 
Amaryllis in de winkel wordt gepre-
senteerd. De campagne looft 5 ca-
deaubonnen van de deelnemende 
cash&carry’s uit aan de bloemisten 
die het meest verleiden met Amaryl-
lis.

Seizoensverlenging
Focus in de campagne ‘Amazing 
Amaryllis’ ligt op ‘seizoensverlen-
ging’. Doel van de campagne is om 
bloemisten te motiveren en inspire-
ren meer met amaryllis op de win-
kelvloer te laten doen in de periode 
voor én na de Kerst.  

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

AMARYLLIS-
DAGEN

advertorial

Hydrotherapie in zwembad de Neul
Fysiotherapeut Stefan 
Hendriks van fysio-
therapiepraktijk Joost 
de Vaan is voortaan 
het gezicht van een 
nieuwe therapie in 
zwembad de Neul. 

M a a n d a g o c h t e n d 
was de officiële start. 
Hydrotherapie is ge-
schikt voor mensen 
met reumatische 
klachten, COPD, rug-
klachten, artrose en 
na herstel van een 
operatie.

advertorial

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

Kerstvakantie bij D'n Toel
Wil jij genieten van een aantal gezel-
lige feestdagen met familie, vrienden 
en kennissen? Kom dan naar Café 
D’n Toel. Zoals je van ons gewend 
bent, maken we er weer een gezellige 
boel van. Met onze vakantieviering 
op 19 december luiden we officieel 
de kerstvakantie in. De open haard 

gaat aan en gezamenlijk genieten we 
van muziek, gezelligheid en een over-
heerlijke winterbarbecue. Trakteer je 
personeel op deze hartverwarmende 
kerstviering, of kom samen met ken-
nissen of vrienden naar Café D’n Toel. 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 17 
december.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

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.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen
•  Aan Stichting Knoptorenkerk voor het 

laten afsteken van vuurwerk op 6 de-
cember 2014 tussen 22.00 uur en 23.30 
uur op het grasveld bij de poel nabij de 
Dommelbrug aan de Kerkdijk-Noord 
ongenummerd te Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan TWC Dommeldal voor het houden 

van ATB Toertochten op 8 maart 2015, 
13 september 2015, 6 maart 2016 en 
11 september 2016 in de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de winterbraderie 

zijn op 14 december 2014 de vol-
gende wegen tussen 05.00 uur en 
19.00 uur afgesloten voor het verkeer: 
Hertog Hendrikstraat, Kofferen, 
Heuvel, Markt, Borchmolendijk en het 
parkeerterrein bij de Emté aan de Hertog 
Hendrikstraat.

Evenementen

Agenda

Vanwege de veranderingen in de zorg 
per 1 januari 2015 verlengt de gemeente 

Sint-Oedenrode haar telefonisch spreekuur 
in januari en februari 2015. U kunt dan 

dagelijks bellen van 9.30 uur tot 11.30 uur 
met uw vragen rondom uw zorgindicatie. 

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering 18 december 2014

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 18 december 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:

•  invoering Participatiewet incl. armoe-
debeleid en vaststelling Functioneel 
ontwerp Participatiewet

•  vaststelling Nota subsidies welzijn 
2015

• vaststelling grondprijzen 2015
•  vaststelling beleidsplan openbare 

verlichting incl. Uitvoeringsplan 
2014-2023

• verlenging contract accountant
•  vaststelling controleprotocol 2014-

2016 incl. normenkader 2014
• vaststelling legesverordening
•  vaststelling diverse belastingverorde-

ningen (OZB, RIAF, Diftar, toeristenbelas-
ting, marktgelden, brandweerrechten)

•  wijziging gemeenschappelijke rege-
ling GGD

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Sluitappel Noord”
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van de  inspraakverordening be-
kend, dat er een ontwerp-beeldkwali-
teitsplan is opgesteld voor  “Sluitappel 
Noord”.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan 
“Sluitappel Noord”
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een 
concretisering van het welstandsbeleid 
voor deze specifieke locatie. In het ont-
werp-beeldkwaliteitsplan wordt rich-
ting gegeven aan de gewenste beeld-
kwaliteit in het gebied. Onder meer 
kleur- en materiaalgebruik worden in 
het ontwerp-beeldkwaliteitsplan gere-
geld.
Voor het gebied “Sluitappel Noord” is 
tevens een ontwerp-bestemmingsplan 
opgesteld. In een aparte publicatie 
vindt u daarover meer informatie. 

Inzage 
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
“Sluitappel Noord” is met ingang van 
donderdag 11 december 2014 tot 

en met woensdag 21 januari 2015 in 
te zien op het publieksplein van het 
gemeentehuis aan de Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het 
gemeentehuis is op werkdagen ge-
opend tussen 9.00 en 12.30 uur. Tevens 
is het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
raadpleegbaar op de landelijke voor-
ziening www.ruimtelijkeplannen.nl en 
op de gemeentelijke website: 
www.sint-oedenrode.nl

Reactie door inwoners 
en belanghebbenden
In het kader van de inspraakverorde-
ning kunnen inwoners en belangheb-
benden gedurende de periode van 
terinzagelegging een schriftelijke re-
actie naar aanleiding van het ontwerp-
beeldkwaliteitsplan kenbaar maken 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, post-
bus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. Voor 
informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw L. Vulders van het team 
ruimtelijke ordening, telefoonnummer: 
0413-481911.

Ontwerp bestemmingsplan “Sluitappel Noord”
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend, dat vanaf don-
derdag 11 december 2014 gedurende 
zes weken het ontwerpbestemmings-
plan “Sluitappel Noord” (NL.IMRO. 
0846BP2014SOO01SLTAPND-owo1) 
voor eenieder ter inzage ligt.

Ontwerp bestemmingsplan 
“Sluitappel Noord”
Het bestemmingsplan voorziet in een 
passende juridische en planologische 
regeling om de woningbouwontwikke-
ling Sluitappel Noord, waarbij ruimte 
wordt geboden aan de bouw van maxi-
maal 175 woningen, mogelijk te maken. 
Het plangebied is gelegen in het noord-
oosten van Sint-Oedenrode. Ten noor-
den van het plangebied is het eerste 
deel van Heikant (woongebied Lange 
Steeg West en Oost en bedrijventerrein 
De Kampen) reeds gerealiseerd. In het 
zuiden grenst het plangebied aan de 
achterzijde van de bebouwing aan de 
Sluitappel.

Inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan 
“Sluitappel Noord” is met ingang van 
donderdag 11 december 2014 tot en 
met woensdag 21 januari 2015 in te 
zien op het publieksplein van het ge-
meentehuis aan de Burgemeester Wer-
nerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het ge-
meentehuis is op werkdagen geopend 
tussen 9.00 en 12.30 uur. Tevens is 
het ontwerp bestemmingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging 
is het voor iedereen mogelijk om schrif-
telijk een zienswijze in te dienen bij 
de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, 
postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met mevrouw 
L. Vulders van het team ruimtelijke or-
dening, telefoonnummer: 
0413-481911.

Veranderingen Hulp bij het huishouden – 3 
Zorg in Nederland verandert. Dat geldt 
ook voor hulp bij het huishouden. Huis-
houdelijke hulp blijft een taak van de ge-
meente, maar de regering geeft er minder 
geld voor. Daarom werkt de gemeente 
voortaan anders. We kijken niet meer 
naar uren, maar naar het resultaat: een 
schoon huis. In dit artikel informatie over 
hulp bij het huishouden en mantelzorg.

Samen wonen, samen schoonhouden
De gemeente maakt andere keuzes nu 

er minder Wmo-geld is. Krijgt u huis-
houdelijke hulp via de Wmo en hebt u 
nog een gezonde partner of wonen er 
meerderjarige kinderen bij u thuis? Dan 
kan het betekenen dat huishoudelijke 
hulp via de Wmo vermindert of ver-
valt. De gemeente gaat er van uit dat 
u samen in staat moet zijn om uw huis 
schoon te houden. Dat is een van de 
keuzes die de gemeente maakt om zorg 
voor mensen die het écht nodig hebben 
te behouden. 

Inzameling oud papier
Zaterdag 13 december
•  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembadweg 
bij de ingang van het park van 9.00 
uur tot 13.00 uur. Ook wordt er vanaf 
9.00 uur oud papier opgehaald in 
de wijken Kinderbos, Cathalijne en 
Kienehoef ten noorden van de 
Florisstraat, en een gedeelte van de 
Zwembadweg;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 

– 12.00 uur.
Woensdag 17 december
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Voorkom bevriezing gft in container

•  Zet uw container zo beschut mogelijk 
weg;

•  Plaats ook in de winter een stokje tus-
sen het deksel, zodat het vocht weg kan;

•  Leg een krant onderin om eventueel 
vocht op te vangen;

•  Plaats de container bij voorkeur de 
nacht vóór de lediging in uw vorstvrije 
garage of berging

•  Probeer tijdens een vorstperiode uw 
container zo min mogelijk aan te bieden.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Schakelketting 2 kleurig
• 2 sleutels met bruine label

Gevonden voorwerpen
• Ringetje

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Ed Steenbakkers

Knallend 
het nieuwjaar in…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Jongeren en politiek, het is niet 
altijd een vanzelfsprekende com-
binatie. De gemiddelde leeftijd 
van gemeenteraadsleden ligt 
ruim boven de 50 en ook in Sint-
Oedenrode heeft meer dan de 
helft van de raadsleden Abraham 
of Sara al gezien. 

Er wordt in de politiek vooral veel 
gesproken óver de jeugd, maar nog 
onvoldoende mét de jeugd. Weet 
de gemeenteraad wel voldoende 
wat voor de jeugd belangrijk is? De 
VVD denkt dat hier nog een flinke 
slag in gemaakt kan worden. VVD 
Sint-Oedenrode juicht daarom ook 
elk initiatief toe dat probeert om 
de politiek en de jeugd dichter bij 
elkaar te brengen.  
Op woensdag 3 december vond 
in Mariëndael voor het eerst Rooi 
2025 plaats. Een evenement waar-

in de jongeren tussen de 15 en 25 
jaar werden uitgedaagd om met 
elkaar in discussie te gaan over (de 
toekomst van) Sint-Oedenrode. 
De jongeren voerden het gesprek, 
de afgevaardigde raadsleden luis-
terden en keken toe. De meest uit-
eenlopende onderwerpen kwamen 
aan bod; van onderwijs en sport, 
tot evenementen en infrastructuur. 
Dit leverde interessante vragen en 
opmerkingen op waar de raad con-
creet mee aan de slag kan gaan. 
Naast de inhoudelijke adviezen 
die wij vanuit onze Rooise jonge-
ren hebben meegekregen, werd 
ook al snel duidelijk dat op com-
municatief vlak nog winst geboekt 
kan worden. De jongeren – en dit 
geldt tevens voor burgers in het 
algemeen - hebben maling aan 
wollig taalgebruik, ambtelijk jar-
gon en abstracte begrippen. Als 
de gemeente en politiek in de taal 
van de jeugd communiceren, dan 
krijgen wij daar ook veel meer voor 
terug. Daar is de VVD van over-
tuigd. 
Rooi 2025 is een geslaagd experi-
ment geweest om sinds de politie-
ke jongerendag weer eens een po-
litieke activiteit te organiseren voor 
onze Rooise jeugd. Wat de VVD 

betreft krijgt deze bijeenkomst dan 
ook een vervolg met nog meer 
deelnemers. Wij zullen als lokale 
liberalen onze stinkende best doen 
om de drempel tussen de jeugd en 
de politiek zo laag mogelijk te ma-
ken en houden. En zoals u van de 
VVD gewend bent, blijft dat niet 
alleen bij roepen. Nee, dat gaan 
we doen.
Maar de bal ligt ook bij de jeugd 
zelf. Je invloed kan groot zijn, maar 
dan moet je er natuurlijk ook wel 
zelf werk van maken. Heb je een 
vraag? Stel hem gerust aan iemand 
van onze fractie! Of kom eens vrij-
blijvend langs in ons goed bezochte 
Politiek Café. Op dinsdagavond 
16 december om 20.00 uur in de 
Gouden Leeuw is de eerstvolgende. 
Laat de VVD weten waar jij mee zit 
en de VVD zal kijken wat wij voor je 
kunnen doen. 

de fractie van VVd sint-oedenrode,

Piet klaasen
wilma wagenaars
michiel van seventer
Nick de laat
Hans van der Heijden
www.lokaleliberalen.nl

jeugd en Politiek

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Cathalijnepad 4 5491 GT 27-11-2014 Bouwen bijgebouw/aanbouw
Ritaplein 2 5492 EH 28-11-2014 Verbouwen doopkapel
Bobbenagelseweg  ------ 01-12-2014 Tijdelijke grondopslag 
ong. perceel 
P549 ged. 
Frederikstraat 2 5491 JS 02-12-2014 Bouwen carport
Paardenbloem 2 5491 TA 01-12-2014 Legaliseren carport
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Stompersstraat 9 5492 CP 02-12-2014 Wijzigen van kozijnen in voorgevel
Granenweg 6 5492 KH 04-12-2014 Bouwen woonhuis
Industrieweg 10 5492 NG 09-12-2014 Gebruik grond of bouwwerk in  
     strijd met het bestemmingsplan
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Schootsedijk 35 5491 TD   Intrekken van omg.verg. van 
     26-01-2011, activiteit milieu

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
11 december 2014 ter inzage

Vergunningen

Overdekte kerstmarkt 
op de Gasthuishoeve

Vele kraampjes met streekproducten, 
diverse workshops en  proeverijen.
 
Genieten van de warme soep, glühwein & chocomel 
in ons wintercafé.
 
Zondag 14 december van 14:00 tot 16:00 uur 
kerstconcert van de Mandogita’s (doorstart gitaarclub Antonio).
 
Zondag 21 december van 14:00 tot 16:00 uur 
kerstconcert van de Allegretto’s uit d’Eerd.

Alles is overdekt en de entree is gratis!!!

In de decemberweekenden van 2014 
waant u zich in winterse sferen en komt u 

in de kerststemming op de Gasthuishoeve.

raadsleden en wethouders worden bijgepraat over 
ontwikkelingen eindhoven airport
De raadsleden en wethouders van 
de gemeenten rond Eindhoven 
Airport zijn uitgenodigd voor een 
infobijeenkomst in Knegsel op za-
terdag 13 december. 

Ontwikkelingen, zoals het nieuwe 
Luchtvaartbesluit en de gebruiks-
vergunning komen aan de orde. 

Daarnaast wordt er uitgelegd wat 
de rol is van de oude en de nieuwe 
evaluatie. Ook wordt het zakelijk 
gebruik van de luchthaven bespro-
ken. De nieuwe openingstijden 
is een gespreksonderwerp en er 
wordt ingegaan op de berekening, 
normering en meting van het vlieg-
tuiggeluid. Al deze onderwerpen 

zijn van belang bij de evaluatie en 
besluit in 2015 voor de tweede 
fase met de uitbreiding van 15.000 
extra vluchten voor Eindhoven air-
port. Vanuit de Provincie wordt ook 
belangstelling getoond voor de bij-
eenkomst. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door het platform 
www.de10gebodenvoorea.nl.

Oprichting D66 
Meierijstad

Op maandag 15 december om 
20.00 uur wordt de nieuwe D66 af-
deling Meierijstad opgericht door 
alle D66 leden uit Veghel, Schijndel 
en Sint-Oedenrode. De openbare 
oprichtingsvergadering vindt plaats 
in Zaal “De Apotheek” op de eer-
ste verdieping van gebouw CHV 
Noordkade (NCB-laan 52A) te Veg-
hel. 

Hiermee wordt door D66 de eerste 
stap gezet op weg naar de in 2016 
geplande Gemeenteraadsverkie-
zingen voor Meierijstad. Afgelopen 
maanden zijn diverse enthousiaste 
D66’ers uit de drie gemeenten druk 
doende geweest om deze nieuwe 
afdeling voor te bereiden. 
Sinds haar oprichting is D66 voor-
stander van een transparant en 
democratisch bestuur, dat zo dicht 
mogelijk bij de burger staat. Zoals 
bekend krijgen gemeenten steeds 
meer overheidstaken toegeschoven 
op gebied van zorg, welzijn, sociale 
zaken enz. Daarom willen enthousi-
aste lokale D66'ers hiermee een ac-
tieve bijdrage leveren aan democra-
tisch, burgervriendelijk en innovatief 
bestuur van toekomstige fusiege-
meente Meierijstad.       

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

de

 Beckart
de

O N T M O E T I N G C E N T R U M
N I J N S E L

 Beckart
Vrijdag 12 december

Rockin’ Daddy 

Zaal open om 20.00 uur 
Gratis entree 

OUDE LIESHOUTSEWEG 7 
5492 HT SINT-OEDENRODE 

WWW.DEBECKART.NL

LIVE GEZONGEN MUZIEK 

UIT DE FIFTIES

o.a. Chuck Berry

Buddy Holly 

Elvis, The Beatles, 

The Blues Brothers 

ZZ Top
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10 december                    
Alpha-cursus

12 december                    
Tieneractiviteit, 19.00 uur

13 december                    
Amuson, kerk Son

14 december                    
Concert Orgelkring, kerk Breugel

15 december                    
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael

18 december                    
Bijeenkomst pastoraal team

19 december                    
Bijeenkomst stg. Ommekaar
Rondbrengen ziekencommunie

20 december                    
Kerstconcert Harmonie Nijnsel, 
Antoniuskerk Nijnsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

designed by: dmrk ©

genda

Met de avdent is een nieuwe reis begonnen.
Moge Maria, onze Moeder, onze gids zijn.

Paus Franciscus

Bijzondere kerstavond uitvoering 
in Son
Op 24 december, worden in de Sint 
Petrus’ Banden kerk in Son, voor-
afgaand aan de viering van Kerst-
avond om 21.30 uur, vanaf 21.00 
uur meerstemmige Kerstcarols en 
Nederlandstalige Kerstliederen met 
volkszang ten gehore gebracht. Dit 
belooft een stemmingsvolle  voor-
bereiding op de Eucharistieviering  
te worden. Daarom nodigen wij ie-
dereen uit om 21.00 uur op Kerst-
avond 24 december met ons mee 
te komen zingen, ook de jeugdige 
parochianen. 

De viering wordt opgeluisterd door 
het Gregoriaans koor in samen-
werking met de Damesgroep The 
VocalS. The VocalS is een dames 
“vocal group” uit Son en Breugel. 
Ze bestaan sinds de zomer van 2014 
en zingen thematisch bij verschillen-
de bijzondere gelegenheden.

Na de viering worden buiten nog 
meer Kerstliederen gezongen en 
wordt Glühwein aangeboden. Voel 
je welkom want het kerstfeest is 
voor iedereen!

Van de pastores

er zijn nog zes wachtenden voor u…
Wachten heeft in onze tijd bijna al-
leen nog maar een negatieve klank. 
Wachten is vervelend. En waarom 
zou je wachten op iets leuks dat 
komt, als je het ook nu al kunt heb-
ben. Vroeger moest je wel wachten 
op de eerste aardbeien van de zomer, 
nu kun je ze zelfs met kerstmis in de 
winkel kopen. Je moest wachten tot 
het weer zaterdag was, voordat de 
volgende aflevering van Hamelen op 
televisie kwam; nu hebben we alles 
op DVD of “on demand”. Het Sinter-
klaas-snoepgoed ligt al in de winkel 
als we nog genieten van een mooie 
nazomer. En de Goedheiligman heeft 
zijn hielen nog niet gelicht of in de 
kamer wordt plaats gemaakt voor de 
kerstboom. Die overigens op de der-
de kerstdag al weer naar buiten kan, 
want dan zijn we er op uitgekeken en 
maken we ons op voor de jaarwisse-

ling… We rollen van het ene feest in 
het andere, zonder te wachten... 
Eigenlijk past de Advent helemaal niet 
bij ons moderne leven. Want Advent 
is een tijd waarin het wachten juist 
gekoesterd worden. Elke week één 
kaarsje meer, telkens iets meer licht… 
Langzaam toeleven naar Kerstmis, er 
naar uitzien. Tijd om je voor te berei-
den, wachten en op wacht staan.
Eigenlijk vinden we de mooiste 
vorm van wachten in de parabel van 
Jezus over de vader die wacht op de 
terugkeer van de verloren zoon. En 
misschien is dat wel wat Advent ten 
diepte betekent? Dat God wacht op 
ons, op onze terugkeer? Laten we 
Hem tegemoet gaan. 

wilchard cooijmans
diaken

Michelle en de houtsnijdster
Het is bijna Kerstmis. Michelle 
loopt over de kerstmarkt. Allemaal 
mensen die kerstbomen en kerst-
versieringen kopen. Eten en drinken 
voor het kerstdiner. "Ieder jaar het-
zelfde", denkt Michelle ontevreden. 
"Kerstmis zal toch wel méér zijn dan 
dit?"

Ze komt terecht bij Johanna de 
houtsnijdster. Johanna laat Michelle 
al haar zelfgemaakte houten pop-
pen zien. Ze heeft niet alleen Jozef 
en Maria gemaakt, maar ook een 
bakker, zangeres, een koning, een 
tuinman en nog véél meer! 

Michelle vind het prachtig en ze 
mag blijven slapen tussen de houten 
poppen. 
 
Die nacht gebeurt er iets vreemds...... 
De houten poppen komen tot le-
ven en gaan samen met Michelle 
op zoek. Ze vinden uiteindelijk al-
lemaal hun bestemming en zo komt 
Michelle achter de werkelijke bete-
kenis van Kerstmis: Iedereen wordt 
geboren met een bepaald talent en 

kan dat gebruiken om andere men-
sen te helpen. Met Kerstmis vieren 
we dat Jezus is geboren om ons dát 
te vertellen!!

UITNODIGING 
 

MUSICAL 
 

MICHELLE EN DE HOUTSNIJDSTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANNEER: WOENSDAG 17 DECEMBER 
WAAR: DE BEURS 
TIJD: 19.15 UUR 

DOOR WIE: KINDERKOOR SINT-MAARTEN 
 

WIJ VRAGEN GEEN ENTREE, MAAR GAAN NA 
AFLOOP MET DE PET ROND 

Kerstpakkettenactie
In Son en Breugel gaat de kerstpak-
kettenactie van de gezamenlijke ker-
ken weer van start!
Ook in Sint-Oedenrode houden we 
dit jaar een kerstpakkettenactie, en 
wel voor de cliënten van de voedsel-
bank.

Mogen wij op U rekenen?
Er zijn in onze gemeenten nog steeds 
mensen, die moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Voor 
deze mensen is de actie bedoeld. Wilt 
u ook uw steentje bijdragen en ie-
mand anders een plezier doen?

Hoe werkt het?
Voor Sint-Oedenrode, Nijnsel 
en Olland:
U kunt houdbare levensmiddelen 
afgeven in de Mariakapel van de 
kerken tijdens de openingstijden 
van de kerk; en in het parochiecen-
trum van de Goede Herderkerk elke 
werkdag van 9.30 – 12.00 uur, Mgr. 
Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode.  

Voor Son en Breugel:
U kunt uw kerstpakket of een deel 
daarvan afgeven bij het Parochie-
centrum van de St. Petrus’ Banden 
kerk, Kerkplein 7 in Son. Elke werk-
dag van 9.30 – 12.00 uur. En boven-
dien op zaterdag 20 december van 
9.30-12.00 uur.

Ook losse producten zijn welkom. 
Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten 
op sap, bonbons, blikken soep, ra-
gout, lekkers voor kinderen. Of zo-
maar iets extra’s. Bedenk wat u zelf 
ook graag in een kerstpakket zou 
vinden (denkt u wel aan de uiterste 
houdbaarheidsdatum?)

De vrijwilligers van de gezamenlijke 
kerken in Son en Breugel en vrijwil-
ligers van de voedselbank zorgen er 
dan voor dat er pakketten worden 
samengesteld en bezorgd bij diegene 
die dat goed kunnen gebruiken. 

Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 

 

 

Liturgische agenda 14 - 20 december 2014
14 december: Derde zondag van de 
Advent – Zondag Gaudete
Eerste lezing: Jesaja 61, 1-2a.10.20-
26: De profeet komt met goed 
nieuws: een genadejaar van de Heer 
wordt aangekondigd.
Antwoordpsalm: uit Lucas 1 - 
Magnificat

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5, 
16-24
“Weest altijd blij en bidt zonder op-
houden”
Evangelie: Johannes, 1, 6-8.19-28 
“Midden onder u staat Hij die gij 
niet kent”

Bijzondere Nachtmis in 
St. Martinuskerk
Dit jaar krijgt de Kerstnachtmis in 
de Rooise St. Martinuskerk een bij-
zondere uitstraling. KRO-RKK heeft 
onze medewerking gevraagd om 
de nachtmis vanuit Sint-Oedenrode 
uit te zenden. Een grote eer valt ons 
daarmee te beurt. De ‘gewone’ orde 
van Kerstavond zal daarom dit jaar 
iets anders zijn. In verband met op-
bouw en camera-repetitie is er dit 
jaar geen vroege Kerstavondviering 
in de St. Martinus. De Nachtmis zal 
aanvangen om 23.30 uur en blijft, 
zoals altijd met TV-missen, keurig 
binnen de tijd. Het vraagt dus eni-
ge aanpassing, maar brengt tegelijk 
uitdaging. De koren, volwassenen 
en jeugd zullen zingen, zullen voor 

een verrassend repertoire zorgen. 
We hopen van harte dat velen, on-
danks het misschien wat latere tijd-
stip, de viering live in de kerk zullen 
meemaken. De Kerstnachtviering op 
televisie is een zeer goed bekeken 
programma. Het schept voor ons al-
len de opdracht en de verantwoor-
delijkheid om de mensen thuis, die 
om wat voor reden ook niet meer 
naar de kerk kunnen, een mooie 
Kerstviering te brengen. Heel bijzon-
der voor zieken, ouderen, gevange-
nen, eenzamen. Van harte nodigen 
wij u uit om de Kerstavond met ons 
mee te vieren in de St. Martinuskerk.

Pastoor Vincent blom 

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

www.heiligeodaparochie.nl
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Kerstviering oudere gemeenteleden
Op donderdag 18 december om 
14.30 uur zal er een kerstviering 
worden gehouden in de Knoptoren-
kerk in Sint-Oedenrode voor oudere 
gemeenteleden.

In deze viering zal Ds. Bas Stigter de 

meditatie verzorgen. Muzikale om-
lijsting: Hannah Bogman, piano; Wil 
v.d. Broek, zang; Paulien Rabbers en 
Nicoline Kuurstra, blokfluit. Iedereen 
is van harte welkom om deze viering 
bij te wonen. Vanaf 14.00 uur is de 
kerk open.

De Maand van de Spiritualiteit 2015
Veel mensen hebben behoefte aan 
inspiratie en zingeving. Het lijkt 
erop dat er ondanks alle welvaart 
ook iets verloren is gegaan. Daarom 
zoeken mensen naar een beter even-
wicht tussen materiële welvaart en 
geestelijk en lichamelijk welzijn. De 
initiatiefnemers van De Maand van 
de Spiritualiteit willen aansluiten bij 
deze groeiende behoefte aan zinge-
ving en inspiratie die we in onze sa-
menleving op dit moment zien.

Spiritualiteit kan heel concreet even-
wicht, voeding en richting geven in 
een complexe wereld. Richting voor 
een betere omgang met de mede-
mens, onze leefomgeving en onze pla-
neet. Door met aandacht voor wat er 
écht toe doet te leven, door bewuster 
te werken en met anderen om te gaan, 
vinden we balans, kan het leven gaan 
bruisen en leven we met ‘hartstocht’. 
Het thema van 2015 is ‘Het gelukkige 
lichaam’. Hiertoe schrijft  actrice en 
schrijfster Isa Hoes het essay.

In Sint-Oedenrode organiseert de 
werkgroep Spiritueel Rooi binnen 
dit thema een informatiemarkt en 
diverse andere activiteiten die zich 

richten op Spiritualiteit, Zingeving 
en Levenskunst. 

Informatiemarkt zaterdag 17 januari 
2015
Op zaterdagmiddag 17 januari zal er 
een informatiemarkt worden gehou-
den die voor de bezoekers vrij toe-
gankelijk zal zijn. Hiervoor hebben 
we de grote ruimte in Campus Fio-
retti afgehuurd waar men informatie 
kan krijgen over o.a. numerologie, 
healing, chakra’s, lichaamswerk, spi-
rituele coaching, enzovoorts. 
In Sint-Oedenrode wonen / werken 
verschillende mensen die vanuit hun 
werk of interesse met spiritualiteit 
zingeving en levenskunst bezig zijn, 
daar veel over weten en hiermee an-
dere mensen in hun dagelijkse leven 
kunnen ondersteunen. 
Een aantal van deze mensen hebben 
zich al voor de informatiemarkt aan-
gemeld, maar er is nog ruimte voor 
andere deelnemers. Wij streven naar 
een zo breed mogelijke presentatie 
van de  spirituele mogelijkheden die 
er in Sint-Oedenrode zijn.
Heeft u interesse om u op deze in-
formatiemarkt te presenteren, of wilt 
u een andere activiteit organiseren in 

uw eigen praktijkruimte? Neem dan 
contact op met een van de mensen 
van de werkgroep Spiritueel Rooi 
om de mogelijkheden te bespreken.

Voor wie
De Maand van de Spiritualiteit heeft 
als doelstelling om toegankelijk te 
zijn voor iedereen met interesse in 
spiritualiteit in de breedste zin van 
het woord. Ongeacht leeftijd, sekse 
of religieuze achtergrond.

Wat is spiritualiteit
De Maand van de Spiritualiteit wil 
een breed begrip van spiritualiteit 
hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet 
tot enkel institutionele vormen van 
spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de 
religieuze invalshoek. De Maand wil 
ruimte bieden aan zowel de spiritua-
liteit die verbonden is met de relatie 
God - Mens, als aan spiritualiteit die 
meer verbonden is aan Levenskunst. 

Werkgroep Spiritueel Rooi
Voor meer informatie kunt u voor 
30 december aanstaande een e-mail 
sturen naar spiritueelrooi@live.nl of 
contact opnemen met: 
Frank Withoos T 06 37 17 54 52

Kerkberichten
SINT GeNOveva-KerK, BreuGeL

Donderdag 11 december
18.30 uur: Eucharistieviering, aanslui-
tend stille aanbidding
Vrijdag 12 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 14 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Tiny Saris-van Leuken, Netty 
Cornelissen-Wijn, Mien Mühlstaff-
van Duijvenbode, Ietje van Dinther-
Raeven, Gijsje Beelen-van de Laar, 
Han Verhagen, Arnold Witlox, Dora 
Rutjes-ten Westenend, Nico Koop-
man.
15.00 uur: Orgelkring, “Op weg naar 
Kerst” met Piet Groenendijk, orgel en 
kamerkoor Pur Sang
Dinsdag 16 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 18 december
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KerKBerIcHTeN MarTINuSKerK 
(ceNTruM)

Zaterdag 13 december 15.30 uur: Eu-
charistieviering ter ere van het gou-
den huwelijksfeest van het echtpaar 
van de Ven – van de Wiel.
Intenties:  Overleden familieleden 
van de familie van de Ven en over-
leden familieleden van de familie van 
de Wiel.
18.30 uur: Eucharistieviering met 
medewerking van Het Goede Her-
derkoor.
Intenties:  Ton den Otter en Zus den 
Otter – Hellings, Mariëlla Foolen – de 
Brouwer.
Zondag  14 december Derde Zondag 
van de Advent 9.30 uur: Eucharistie-
viering met medewerking van Het 
Martinuskoor.
Intenties:  Wim Aben, Max Dons en 
Ger Dons – Knops, Marinus van den 
Berk, José Hulsen – Saris, Overleden 
leden van de KBO in de maand no-
vember, Emmanuel Jacobs en Elisa-
beth Jacobs – van Bree.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MarTINuS OLLaND

Zaterdag 13 december 17.30 u  
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Corné Sanders, overleden 
ouders Essens - Swinkels en dochter 
Astrid, Christ Holl, Frans van Esch, Jo-
han Schellekens, Thomas van Heesch.

PrOTeSTaNTSe KerK KNOPTOreN
 
Zondag 14 december, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. Mondt, 
m.m.v. koor Jubilaete.

SINT aNTONIuS NIjNSeL

Zondag 14 dec. om 11.00u.  
Gezinsviering.
Intenties: Overl. ouders Grard en 
Mieke van Kessel- van Zutphen, Jans 
v.d. Meerakker, Miet en Bert van Erp- 
v.d. Tillaart en Diny en Wim, Jan en 
Tonia v.d. Burgt- v.d. Oever, Toos Sij-
bers- van Rijsingen.

SINT PeTruS’ BaNDeN-KerK,
SON

Woensdag 10 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 13 december
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 14 december, Derde zondag 
van de Advent
09.30 uur: Familieviering in Breugel
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Gregoriaans koor
intenties: Leo en Corrie van de 
Ven-van den Hurk, Gerrit Ribbers 
(1e jaargetijde), Bertha de Groot-
Janssen (1e jaargetijde), Martijn en 
Rian Zandbergen-Bertens, Betsy v.d. 
Ven-Hooijmaijers, Francien van den 
Berg-Heijmans, Nana van Diest-
Lathijnhouwers, Frans Pangalila, 
Wim Saris, Jan en Nanny Venselaar-
Schroots, Broor v.d. Ven, Frida van de 
Heijden-Verbakel, Nelly Vermeulen-
Habraken, Guus Bevers, Jo van Gro-
tel, Jan van Boxtel, overleden familie 
van Vroonhoven-Swinkels, Berthe 
Kremer-Hermans.
Maandag 15 december
19.00 uur: Eucharistieviering
intentie: Frans van den Hurk
Woensdag 17 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 20 december
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
M)

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

ParOcHIe LIeMPDe

13 en 14 december
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Ties Spierings
Mien Quinten
Rieke Nouwen Van Weert
Adrianus Theodorus van Kasteren
14 december: zegening gerestaureer-
de orgel in zondagsmis;
’s middags is er een concert om 14:00; 
iedereen is welkom.
8 t/m 12 december
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30
GEBED VOOR ZATERDAG EN ZON-
DAG / 3de Advent: Heer onze God, 
altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk; 
geduldig en getrouw bereidt Gij uw 
volk voor op de komst van de Hei-
land; doorbreek onze onmacht, ont-
sluit ons hart, dat wij onbevangen 
Hem herkennen die midden onder 
ons zal komen: Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer. Amen.

ODeNDaeL

Zondag 14 december 10 uur, woord- 
en communieviering met Odendael-
koor.
intenties: Wim van Engeland en 
schoondochter Catharina.

vieringen met kerstmis in de 
H. Odaparochie
24 december Kerstavond - Kerstnacht
18.00 uur   St. Petrus’Banden Son    Viering voor allerkleinsten
18.00 uur St. Antonius Nijnsel Kerstavondviering
19.30 uur St. Martintus Olland Kerstavondviering
19.30 uur  St. Petrus’Banden Son   Kerstavondviering
21.30 uur  St. Genoveva Breugel Nachtmis van kerstmis
21.30 uur   St. Petrus’Banden Son    Nachtmis van kerstmis
23.30 uur St. Martinus Centrum Nachtmis van kerstmis 
    (KRO-uitzending)
24.00 uur   St. Genoveva Breugel    Nachtmis van kerstmis 

25 december Eerste Kerstdag
09.30 uur         St. Martinus Centrum Herdertjesmis
09.30 uur St. Genoveva Breugel Hoogmis
11.00 uur St. Martinus Centrum Hoogmis
11.00 uur         St. Antonius   Nijnsel Hoogmis
11.00 uur St. Petrus’Banden Son Hoogmis
11.30 uur St. Genoveva Breugel Kindje Wiegen

26 december Tweede Kerstdag
09.30 uur         St. Martinus Centrum Eucharistie
09.30 uur St. Genoveva Breugel Eucharistie
11.00 uur St. Antonius Nijnsel Eucharistie

Het kan ook 
anders!anders!anders!

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 10 december t/m dinsdag 16 december 2014
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CORRIGEREND
ONDERGOED
singlet
maten S-XL

slip 2.59
short 2.79
3-in-1 tube 2.79
jurk 4.99

CLUSTER
VERLICHTING
voor binnen en 
buiten gebruik
4.5 m snoer

THERMO
KNIEKOUSEN
zwart
one size

HOUTEN
KERSTBOOM
diverse kleuren
39x43 cm

BLOESEM
BOOM
met LED verlichting
25 cm

45 cm 5.99

KERST
METAALFOLIE
70x300 cm

KERSTSLEE
GIFTSET
goud of zilver
5-delig

DVD
SPEELFILM
diverse toptitels

279199

7 99

1495 099

398

199

069

399

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
katoen
50x100 cm

169

LUXE
AMUSESET
natuurlijk leisteen
17-delig

UMBRO
BOXERSHORT
3 modellen
maten S-XL

299

199

279299 849

139

CALVIN KLEIN
EAU DE TOILETTE
CK One
50 ml

KNUTSEL
SPEELSET
fashion designer map of
maak je eigen nagellak, 
lipbalm of parfum

BESTUURBARE
HELICOPTER
3 kanaals
met gyroscoop 
voor betere 
stabiliteit

1395

TEPPAN YAKI
GRILLPLAAT
met keramische coating
1800 Watt
78x26 cm

1899 379

199

KANDELAAR
MET HART
koper of zilver hart
23x9 cm

31x11 cm 2.95
39x12 cm 3.79

AFTERSHAVE OF
EAU DE TOILETTE
for men  
100 ml

ZIRH 
GIFTSET
diverse geuren
eau de toilette 
125 ml +
douchegel 
100 ml

LUXE
GESCHENKDOOS
diverse decors
10x12x7 cm

21x16x9 cm 0.99
27x20x12 cm 1.29

SPOTLESS
TAFELKLEED
polyester
150x210 cm

049

549

PANTYSOKKEN
OF KNIEKOUSEN
mousse
20 DEN
one size

panty
2 stuks 
0.79 

KERSTBOOM
HANGERS
melkchocolade
200 gram

069

ORNAMENT
OPBERGBOX
goud of zilver
16x11x8 cm

19x14x10 cm 2.39
24x17x12 cm 3.29
31x24x13 cm 3.95
35x27x16 cm 4.79
40x29x19 cm 5.49

XL FORMAAT

STUNTPRIJS

PRIJSDOORBRAAK 768 LAMPS

A-MERK

3 PAAR

SAUZEN
SERVEERSET
porselein
7-delig
1.69

FONDUE
GOURMETBORD
porselein
26x20x2 cm
1.89

KERST
VERLICHTING
voor binnen 
en buiten gebruik
LED 48 lamps
2.99

LED 80 lamps
3.99

THERMO
KNIEKOUSEN
maten 35-42
1.99

KERST
HANGER
LED
5x5x5 cm
0.49

7x7x7 cm
0.69

KERST
LOLLY
50 gram
0.39

KERST
FIGUUR
chocolade
100 gram
0.59

CAPETOWN
WASHAND
16x21 cm
0.39

MAKE-UP
TASJE
0.39 

MAX
KUNSTNAGELS
incl. lijm
24 stuks
0.49 

MAX
MASCARA
zwart
0.69

MAGICO
GEUREN
eau de toilette 
of parfum
90/100 ml
1.39

GEVLOCHTEN
PLACEMAT
Ø 38 cm of 
30x45 cm
0.65

DAMES
PANTY
60 DEN
maten 
36-46
1.49

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 10 december t/m dinsdag 16 december 2014
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CORRIGEREND
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singlet
maten S-XL

slip 2.59
short 2.79
3-in-1 tube 2.79
jurk 4.99

CLUSTER
VERLICHTING
voor binnen en 
buiten gebruik
4.5 m snoer

THERMO
KNIEKOUSEN
zwart
one size

HOUTEN
KERSTBOOM
diverse kleuren
39x43 cm

BLOESEM
BOOM
met LED verlichting
25 cm

45 cm 5.99

KERST
METAALFOLIE
70x300 cm

KERSTSLEE
GIFTSET
goud of zilver
5-delig

DVD
SPEELFILM
diverse toptitels

279199

7 99

1495 099

398

199

069

399

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
katoen
50x100 cm

169

LUXE
AMUSESET
natuurlijk leisteen
17-delig

UMBRO
BOXERSHORT
3 modellen
maten S-XL

299

199

279299 849

139

CALVIN KLEIN
EAU DE TOILETTE
CK One
50 ml

KNUTSEL
SPEELSET
fashion designer map of
maak je eigen nagellak, 
lipbalm of parfum

BESTUURBARE
HELICOPTER
3 kanaals
met gyroscoop 
voor betere 
stabiliteit

1395

TEPPAN YAKI
GRILLPLAAT
met keramische coating
1800 Watt
78x26 cm

1899 379

199

KANDELAAR
MET HART
koper of zilver hart
23x9 cm

31x11 cm 2.95
39x12 cm 3.79

AFTERSHAVE OF
EAU DE TOILETTE
for men  
100 ml

ZIRH 
GIFTSET
diverse geuren
eau de toilette 
125 ml +
douchegel 
100 ml

LUXE
GESCHENKDOOS
diverse decors
10x12x7 cm

21x16x9 cm 0.99
27x20x12 cm 1.29

SPOTLESS
TAFELKLEED
polyester
150x210 cm

049

549

PANTYSOKKEN
OF KNIEKOUSEN
mousse
20 DEN
one size

panty
2 stuks 
0.79 

KERSTBOOM
HANGERS
melkchocolade
200 gram

069

ORNAMENT
OPBERGBOX
goud of zilver
16x11x8 cm

19x14x10 cm 2.39
24x17x12 cm 3.29
31x24x13 cm 3.95
35x27x16 cm 4.79
40x29x19 cm 5.49

XL FORMAAT

STUNTPRIJS

PRIJSDOORBRAAK 768 LAMPS

A-MERK

3 PAAR

SAUZEN
SERVEERSET
porselein
7-delig
1.69

FONDUE
GOURMETBORD
porselein
26x20x2 cm
1.89

KERST
VERLICHTING
voor binnen 
en buiten gebruik
LED 48 lamps
2.99

LED 80 lamps
3.99

THERMO
KNIEKOUSEN
maten 35-42
1.99

KERST
HANGER
LED
5x5x5 cm
0.49

7x7x7 cm
0.69

KERST
LOLLY
50 gram
0.39

KERST
FIGUUR
chocolade
100 gram
0.59

CAPETOWN
WASHAND
16x21 cm
0.39

MAKE-UP
TASJE
0.39 

MAX
KUNSTNAGELS
incl. lijm
24 stuks
0.49 

MAX
MASCARA
zwart
0.69

MAGICO
GEUREN
eau de toilette 
of parfum
90/100 ml
1.39

GEVLOCHTEN
PLACEMAT
Ø 38 cm of 
30x45 cm
0.65
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60 DEN
maten 
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1.49

WEEKACTIE! WEEKACTIE!
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25 Regionale ondernemers lanceren 
op vrijdag 12 december ondernemer-
snetwerk BNI Vlas en Graan in Veg-
hel. Alle ondernemers die geïnteres-
seerd zijn in professioneel en effectief 
netwerken, zijn van harte uitgenodigd 
om deze lancering bij te wonen. De 
bijeenkomst duurt van 6.45 tot 9.00 
uur en wordt gehouden bij Vlas – 
Graan & Koffie, op de Hoofdstraat 4 
in Veghel.

De ondernemers van BNI Vlas & Graan 
komen wekelijks bijeen om met en 
voor elkaar zaken te doen, onder het 
genot van een ontbijtje. Dat doen zij 
met maar één doel: meer omzet ge-
nereren. BNI (Business Network Inter-
national) biedt hiervoor een gestruc-
tureerde, warme, zakelijke omgeving 
waarin de ondernemers samenkomen 
om te netwerken, waardevolle mar-
ketingvaardigheden te leren en sterke 
persoonlijke relaties op te bouwen zo-
dat ze elkaar, op basis van vertrouwen, 
consequent aan meer omzet kunnen 
helpen.
BNI onderscheidt zich van de meeste 
andere netwerken op twee belangrijke 
punten. Zo biedt de netwerkorganisa-
tie naast de gestructureerde ontbijtbij-
eenkomsten ook andere structuren om 
ondernemingen en ondernemersvaar-
digheden te laten groeien, bijvoorbeeld 
middels een uitgebreid trainingspro-
gramma. Het tweede onderscheiden-
de punt betreft de branchebescher-
ming. In iedere groep mag slechts één 
vertegenwoordiger per branche lid 
zijn, om concurrentie binnen de groep 

te voorkomen.
Wilt u kennismaken met BNI Vlas en 
Graan? Meld u dan aan voor onze 
lanceringsbijeenkomst! Deze ochtend 
is bovendien een mooie gelegenheid 
om in contact te komen met andere 
ondernemers. De verwachting is dat 
er zo’n 75 ondernemers uit de omge-
ving aanwezig zijn.  Aanmelden kan via 
michielsen@mo-vastgoedadvocaten.nl.
 Voor meer informatie, 
www.bni-brabant.nl

Mooi in de regio
Zwem mee tegen vrouwenmisbruik

Op zaterdag 20 december zullen 
om 13.00 uur in het zwembad van 
Thermae Son deelnemers te water 
gaan om 100 x 100 meter te zwem-
men voor het Rode Kruis. Met een 
team van vier deelnemers (of meer) 
zwem je mee.  Een hartstikke leuk 
zwem-event voor het hele gezin. 
Of je vriendengroep? Jong en oud, 
zwemliefhebber of trimzwemmer. 
Iedereen is welkom. Een individuele 
zwemmer kan zich gewoon aanslui-
ten bij een zwemgroep.

“Net als vorig jaar wil het Zwembad 
Thermae Son zo net voor de feest-
dagen graag een bijdrage leveren 
aan een goed doel. De Serious Re-
quest actie, beter bekent als “Het 
Glazenhuis”, van radio 3FM leek ons 
daarvoor een mooie aanleiding. Zij 
vragen aandacht voor vrouwen en 
meisjes, die tijdens oorlog en conflic-

ten slachtoffer worden van seksueel 
geweld. De actie is bedoeld om deze 
vrouwen een stem te geven en om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor het Rode Kruis, zodat deze 
vrouwen opgevangen worden en 
een nieuw leven kunnen opbouwen. 
Zwem mee voor dit doel!” ” vertelt 

Tina Spoorenberg, leidinggevende 
van het Zwembad Thermae Son, en-
thousiast

Jouw bijdrage
“Om dit doel te steunen organiseren 
wij de 100 x100 meter zwemestafet-
te. Waar jij ook aan mee kan doen 
samen met vrienden, familie of je 
vereniging. Tot 16.00 uur zwemmen 
de recreatieve zwemmers. Daarna 
(vanaf 16.30 uur) betreden getrain-
de zwemmers het bad. Het gehele 
opgehaalde bedrag van deze actie 
zal door Thermae Son gedoneerd 
worden aan Serious Request. De do-
natie bedraagt € 10.00 per persoon 
of € 25.00 per groep. Deelname 
vanaf diploma A. Kinderen zonder 
A-diploma mogen appels happen in 
een klein spetterbadje.”  

Zwembad Thermae Son is gelegen 
aan de Thermaelaan 2 te Son en 
Breugel. Inschrijven kan per email 
via zwembad@thermaeson.nl

Nieuwe netwerkgroep in veghel 
gaat offi cieel van start

GOEDE ZORG ZONDER ZORGEN?

	 Vergelijk	zorgverzekeringen

	 Scherpe	premies

	 Wij	helpen	u	graag

Bereken	premie
via	www.klompbv.com

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

Nijverheidsweg 24 | 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 | www.garagemarkgraa� .nl

Bedankt Joan Markgraaff
 

Rijschool Walter is al sinds jaar en dag een vertrouwd beeld 
in Sint Oedenrode en omgeving. Volgend jaar april bestaat 
rijschool Walter alweer 26 jaar. Bob, Carla en Tanja hebben 
besloten om naast schakelrijles ook automaatrijles te gaan 

verzorgen. Daarvoor kochten ze 2 Suzuki`s S-Cross bij 
garage Markgraaff, die werden daar netjes beletterd door 

Aben reclame.

Bij aanmelding in de maand December krijgt u 
nu 5 rijlessen voor 175 euro.

 
Tevens willen wij iedereen een goede kerst en 

nieuw wensen en vele veilige kilometers in 2015

eerste herinnerings-
boom in Zijtaart

Dit jaar staat er in december 
voor het eerst een herinnerings-
boom op het binnenplein in Zij-
taart. Deze bijzondere kerstboom 
wordt zaterdag 13 december ge-
opend tijdens de kerstmarkt in 
Zijtaart. 

“Het is een herinneringsboom van 
ons allemaal”, aldus de initiatief-
neemsters José van Zutphen en 
Tineke van Asseldonk. Bezoekers 
van de kerstmarkt, verenigingen, 
vriendengroepen, families.. !! Ie-
dereen is van harte welkom om 
op deze plek een herinnering in 
de kerstboom te komen hangen. 
Denk aan een foto, tekening of 
briefje. De afsluitingsceremonie 
is op dinsdag 30 december om 
19.30 is de afsluitingsceremonie 
bij de herinneringsboom.

  

 

ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In december 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD
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MAGAZIJNVERKOOP
ALLES MOET WEG! van 7.00 tot

12.00 uur

ZATERDAG

13
DECEMBER

Goossens distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel
Kijk voor meer informatie op: WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

Enkele
voorbeelden

Goossens distributiecentrum, Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel

GROOTSTE
COLLECTIE

TAFELS EN STOELEN

AL VANAF

 29,-

BANK AAFKE
3 zits bank normaal 899,–

NU 299,–NU 299,–

MEER DAN 250 
MATRASSEN
In diverse afmetingen

 VANAF 59,-

BOXSPRING ORLANDO
vlak, 180 x 200 cm, in kleur grijs, normaal 1.231,–

NU 699,–NU 699,–

BIJZETTAFEL PRACTICO

normaal 79,- NU 29,-

Wil jij een gratis kinderfeestje winnen? 
Doe dan mee met de kleurwedstrijd! Heb je de kleurplaat nog 

niet in huis? Ga dan naar onze website www.knusfeestje.nl 
of download hem direct via de QR Code.

Lever de kleurplaat bij ons in tijdens de 
kerstmarkt op 14 december. 

Met de schatkaart op de kleurplaat kun je ons vinden en 
hebben we een leuke verrassing voor je klaar liggen.

De winnaar van de mooiste & origineelste kleurplaat wordt 
via Facebook bekend gemaakt op 21 december 2014. 

Like ons op facebook 
facebook.com/knusfeestje

Nieuw in Sint-Oedenrode: KNuS!
Gerdie van Berkel is het brein achter 
het nieuwe bedrijfje KNUS! In juni 
2014 heeft ze haar pabo-diploma 
behaald en onlangs haar droom ver-
wezenlijkt; een eigen bedrijfje op-
richten waar ze haar creativiteit in 
kwijt kan. 

“In de praktijk zie ik dat het orga-
niseren van kinderfeestjes veel voor-
bereiding kost. KNUS! zorgt voor 
een spetterend kinderfeestje waarin 
de voorbereidingen al zijn getrof-
fen. Ik vind het belangrijk dat de 
kinderen een spetterend feestje heb-
ben, waarbij de ouders ook kunnen 
genieten. In mijn ogen worden de 
kinderfeestjes steeds gekker, duur-
der en groter, terwijl ik van mening 
ben dat een KNUS feestje bij je thuis 

net zo leuk is voor kinderen”, vertelt 
Gerdie.
KNUS! heeft 3 themaboxen in ver-
schillende varianten. Er is voor elk 
kind wat wils. KNUS! beschikt over 
een piraten – prinsessen en griezel-
box. Met in de toekomst nog vele 
thema’s meer. De themaboxen wor-
den persoonlijk bij je thuis afgele-
verd, waarbij KNUS! de box uitlegt 
en samen met jou een leuk program-
ma opstelt. Dit zit bij de prijs inbe-
grepen. Een groot voordeel van de 
themaboxen is dat je alles mag hou-
den wat erin zit. Zo kun je meerdere 
materialen hergebruiken en hoef je 
niks terug te brengen. KNUS! heeft 
nog meer in petto. Voor meer info: 
bezoek het kraampje op de Winter-
braderie van zondag 14 december.

advertorial

Vorige week maandag gebeurde het 
ineens! Zin in appelsap! Dat betekent 
bij mij maar één ding: de griep is in 
aantocht. Drie uur later lag ik rillend 

en bibberend onder twee dekbedden. 
Pas op woensdag kwam ik weer uit 
bed. Ongeveer een keer per vijf jaar 
word ik gegrepen door dat stomme, 
vervelende virus. Het enige wat dan 
helpt, is diep en ver onder de dekens 
en me met rust laten. Gelukkig kent 
mijn man mijn gebruiksaanwijzing 
inmiddels goed. En ik was blij verrast 
dat het leven zonder mijn bemoeie-
nis gewoon doorgaat. Zelfs de was 
was keurig bijgehouden. Zo waren 
er nog wat voordelen van uitzieken. 
Op woensdagmiddag gezellig een 
fi lm kijken onder een dekentje. Een 
luxe die ik  mezelf nooit permiteer. Of 
eens uitgebreid door Blendle, de on-
line kiosk, bladeren en allerlei artike-
len lezen. Zo stuitte ik op de column 
van Wilfried de Jong in het NRC. Hij 
schreef over de Volvo Ocean Race, de 

zeezeilwedstrijd rond de wereld. Een 
aantal weken geleden had ik de direc-
teur van Team Brunel geïnterviewd, 
het enige Nederlandse team in deze 
wedstrijd. Gegrepen door zijn enthou-
siasme ben ik inmiddels een trouwe 
volger van het nieuws rondom deze 
wedstrijd. Daarom was ik benieuwd 
wat Wilfried te vertellen had over dit wat Wilfried te vertellen had over dit 
spektakel. Hij schrijft en presenteert spektakel. Hij schrijft en presenteert 
meestal erg treffend en beeldend over meestal erg treffend en beeldend over 
sport in het algemeen. In de tijd dat sport in het algemeen. In de tijd dat 
hij Holland Sport presenteerde sloeg 
ik geen afl evering over. Na drie regels 
knipperde ik een keer met mijn ogen. 
Hè, las ik het nu goed? Liep hij de 
Volvo Ocean Race af te zeiken? Een 
van de boten in de race was vastge-
lopen op een rif. Stomme pech of een 
fout van de (Nederlandse) navigator? 
Met de toon van zijn column sloeg hij 

Column
Sassefratsen

saskia van den eshof

Zeeziek

de spreekwoordelijke plank volledig 
mis. In zijn ogen was de Volvo Ocean 
Race een glamourrace, de Champions 
League van het zeilen. De bemanning 
bestaat uit goed geconserveerde man-
nen (daar kan ik hem overigens gelijk 
in geven) met gesponsorde baarden 
en zonnebrillen. Wilfried daalde in 
mijn achting. Ik weet niet wat er met 
zijn sporthart is gebeurd, maar ergens 
had het een paar slagen gemist. Als 
hij de moeite had genomen om zich 
enigszins te verdiepen in deze zeilrace, 
had hij het door een andere bril beke-
ken. De Volvo Ocean Race is al lang 
geen romantisch tochtje meer rond 
de wereld. Het is topsport, in fysiek 
én mentaal opzicht. Weken achtereen 
zitten negen zeilers op een bootje en 

zijn ze volledig afhankelijk van elkaar 
en het weer. Meer dan eens worden 
ze geteisterd door zware stormen en 
metershoge golven. Geen lekkere pas-
ta’s met een stuk vlees maar gevries-
droogd eten en zout drinkwater. Als je 
geluk hebt, slaap je vier uur per dag 
in een doorweekt bed. Ik zie opeens 
prachtige televisie voor me. ‘24 dagen 
op de boot met….’ Gepresenteerd 
door Wilfried de Jong.

saskia van den eshof is eigenaar van 
sassupport, het communicatie- en mar-
ketingbureau in sint-oedenrode. Voor 
demooirooikrant schrijft zij regelmatig 
over haar gezin en soms over haar werk. 
Volg haar ook twitter: @saskiavdeshof.
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12 Hersenkrakers
12.2  Plaatjes die vragen oproepen
Detective Rien Raavens is door 
de organisatie van de Rooise 
Kwis gevraagd onderzoek te doen 
naar vermeende pogingen om 
quizvragen te bemachtigen. Zelf 
is ze bezig om een heuse speur-
tocht te organiseren om het een-
jarig bestaan van de ‘Rooise Raaf’ 
te vieren.  

Rien is een avond lang bezig om 
een mailbericht te sturen aan haar 
zus Ans. Het valt niet mee de 
goede toon te pakken en de juiste 
woorden te kiezen. Ze wil eerlijk 
zijn maar niet kwetsen. Op het 
laatste moment heeft ze nog een 
foto bijgevoegd: zij met haar kin-
deren en broer Dirk aan de braai 
in Zuid-Afrika. Want tijdens Riens 
vakantie is haar zus Ans letterlijk 
en figuurlijk weer tot leven geko-
men. Ze heeft daar gehoord dat 
Ans nog leeft en een zoon heeft. 
En die zoon heeft ze leren kennen. 
Toen begon de steen te rollen en 
bleek niet meer te stuiten. Terwijl 
ze de computer afsluit, ontglipt 
haar een welgemeend: ‘Dat lucht 
op.’ Dan pas valt het haar op hoe 
stil het is rond haar huisje in het 
buitengebied. Ze mist haar kinde-
ren meer dan ooit. Skype brengt 
uitkomst en even later kan ze haar 
emoties delen met haar dochter 
Francis. ‘Ik heb Ans gemaild en 
gezegd dat ze welkom is hier,’ 
valt ze met de deur in huis. ‘Goed 
gedoen ma, jy is ‘n kanjer,‘ geeft 
Francis terug. Even later duikt 
Rien haar bed in met een hoofd 
vol woorden, vragen en kerst-
plaatjes.
De volgende dag heeft ze Stef aan 
de lijn: ‘Rien, ik ben bezig om hac-
kers van de Rooise Kwis op te spo-
ren maar heb  nog niets concreets 
gevonden. Ik vond wat verdachts 
op de computer van een van de 
organisatoren, daar ga ik nog mee 
verder. En er staan vreemde foto’s 
en een flauw YouTubefilmpje 
op internet, kijk zelf maar eens.’ 
Rien bedankt haar achternichtje 
en wenst haar succes. ‘We zien 
elkaar zaterdag de dertiende hier 
in Rooi.’ ‘De zoon van Bart komt 
toch ook op jouw happening?’ 
‘Dat zal je wel zien,’ zegt Rien pla-
gend, ze weet dat die stoere Stef 
een zwak heeft voor Rik. 

Rien gaat aan de slag met een lijst 
van mensen die in de organisatie 
van de Rooise Kwis zitten. Via via 
internet en discreet via een paar 
vertrouwelingen, zoekt ze naar 
hun achtergrond en bezigheden. 
Ze wordt niets wijzer en besluit 
het maar even op zijn beloop te 
laten.
Rien heeft geen betaalde op-
drachten die haar tijd opslokken 
en stort zich vol overgave op het 
organiseren van de speurtocht 
ter ere van het eenjarige bestaan 
van haar bureau. Jan en Rob van 
de Rooise Kwis hebben op haar 
verzoek, als tegenprestatie voor 

haar speurwerk, prachtige plaat-
jes gestuurd van Rooise plekjes. 
Die wil ze aaneenrijgen tot een 
wandeltocht met opdrachten.  
Dat alles moet leiden tot de ont-
maskering van de dader, de plaats 
delict waar de crime passionel is 
gepleegd en het moordwapen. Ze 
geniet nu al van de spanning die 
dat zal geven. 

Als Rien genoeg heeft van het 
binnen zitten, gaat ze op pad 
langs enkele eetcafés en zaaltjes. 
Ze wil afspraken maken om haar 
gasten te verwennen met een 
natje en een droogje tijdens de 
zoektocht. Zo komt ze terecht bij 
Pan & Cook op de Heuvel. Ze zit 
nog maar net aan haar cappuc-
cino als ze flarden opvangt van 
een woordenwisseling: ‘Zo heb ik 
het nooit bedoeld. Lekker makke-
lijk om mij nu de schuld te geven. 
Verdomme, jij ook met dat ach-
terbakse gedoe rond die Rooise 
Kwis-vragen.’ Rien sluipt richting 
het kabaal maar als er tikkende 
hakjes in haar richting komen, 
verstopt ze zich op het dames-
toilet. Wanneer het weer stil is 
loopt ze terug naar haar zitplaats 
aan het raam. Daar ziet ze buiten 
voor haar neus een man en een 
vrouw die druk gebarend staan te 
praten. Ze kan ze helaas niet ver-
staan. Rien weet dat het niet he-
lemaal correct is, maar toch maakt 
ze snel een foto van het tweetal 
met haar mobieltje. Heeft dit iets 
te betekenen of haalt ze zich maar 
wat in haar hoofd en moet ze dit 
afdoen als een echtelijke ruzie? 
Ze besluit het stel te volgen als 
ze richting de Markt lopen. De 
twee stappen binnen bij café Oud 
Rooi. Rien ziet een groep mensen 
zitten rond een tafel die vol ligt 
met papieren en foto’s. Dan haast 
ze zich naar buiten en zoekt een 
plaatsje onder de overkapping bij 
een heater. Daar binnen zou ze te 
veel opvallen als bekende Rooi-
enaar. Na een tijdje vertrekken de 
cafégasten in kleine groepjes en 
waaieren uit over de Markt en de 
Heuvel. Dat geeft Rien alle tijd om 
kiekjes te maken. Thuis stuurt ze 
wat van haar foto’s door naar Jan 
en Rob. Misschien gaat er bij hen 
een lichtje branden. Riens hersens 
kraken. Ze hoort de hoog gehakte 
dame steeds zeggen: ’Dat ach-
terbakse gedoe rond die Rooise 
Kwis-vragen.’

wordt vervolgd
opgetekend door s. coops
Volg ons op twitter:  @rooise raaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Wie viert de Kerst 
zonder zijn of haar liefde? 

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

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

We horen het graag! 
redactie@demooirooikrant.nl

Lange rij kinderen trekt naar kerststal in Kinderboerderij

Natuurlijk gaan de vrijwilligers van 
Kinderboerderij “Kienehoeve” ook 
dit jaar weer een kerststal inrichten. 
De opening hiervan vindt plaats op 
zaterdag 13 december a.s.  In de 
achter ons liggende jaren is de daar-
bij horende lampionnenoptocht uit-
gegroeid tot een echt kinderfeest. 

Traditioneel komen gezinnen met 
kinderen massaal naar het park 
waar zij samen, de kinderen met 
een lampion in hun handjes, in een 

lange rij langs de vijver naar de kin-
derboerderij lopen. Vanaf 18.00 uur 
kunnen ouders en/of grootouders 
met de jonge kinderen samenko-
men op de parkeerplaats van park 
“Kienehoef”. 
Daar worden de kaarsjes in de lam-
pionnen  door vrijwilligers aange-
stoken en om half zeven vertrekt de 
stoet met twinkelende lichtjes rich-
ting kinderboerderij.  

Blaaskapel “De Klôtblaozers” zorgt 

onderweg voor sfeervolle kerstlie-
deren. Tegen 19.00 uur komt de 
stoet bij de boerderij aan, waar zij 
o.a. het nieuwe kerstkind, liggend 
in de kribbe, kunnen bewonderen. 
Binnen in de boerderij staan voor 
alle kinderen warme chocolade en 
beschuit met muisjes klaar! Het is de 
vrijwilligers er ook dit jaar alles aan 
gelegen weer ‘warmte voor ieder-
een’ te creëren. De activiteit is voor 
alle bezoekers geheel gratis! U bent 
welkom!

expositie Schilderijen anny van der Pasch 
Op zondag 14 december van af 12.00 
uur start Anny van der Pasch met een 
expositie van haar schilderijen. De ex-
positie is te zien van 14 december tot 
medio maart 2015 in de Peppelhoeve 
Liempdseweg 6 te Sint-Oedenrode.

Anny is een Bourgondisch type. Een 
persoonlijkheid die houdt van sfeer 
en de mooie dingen van het leven. Na 
jarenlang het schilderen te hebben ge-
laten voor wat het was, heeft ze me-
dio 2005 de draad weer opgepakt. Ze 
werkt met acrylverf en naast het pen-
seel, hanteert ze regelmatig de spatel 
en het mes, wat een verrassend reliëf 
geeft op de doeken. De kleuren die 
worden gebruikt zijn warm en natuur-
lijk. Ze spreken en stralen tegelijkertijd 
een duidelijke rust uit. Dit is iets heel 
herkenbaars in haar stijl. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR 
       INBRAAKPREVENTIEF

HANG- EN 
SLUITWERK

Alfred Nobelstraat 2 5491 DB Sint-Oedenrode

Advies, Inbraakpreventie, 
Gecerti�ceerd PKWV-bedrijf

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Van de Vleuten Elektrotechniek is een NCP Erkende technisch 
beveiligingsbedrijf. Gespecialiseerd in inbraakbeveiliging, 
camerabeveiliging, brandbeveiliging, toegangscontrole-

systemen, terreinbeveiliging en intercomsystemen.

Wilt u informatie hierover, maak vrijblijvend een afspraak!

Nijverheidsweg 12 5492 NK Sint-Oedenrode
Tel: 0413-477337

www.vdvleutenelektrotechniek.nl

Binnen 30 seconden is het gepiept. Een inbraak 
door middel van cilindertrekken. Inbrekers 
maken steeds vaker gebruik van deze methode. 
Hans Schelvis van het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV) legt uit hoe 
de techniek in zijn werk gaat én hoe cilinder-
trekken kan worden voorkomen. “Wacht niet 
tot het te laat is en laat u vooral goed advise-
ren.”

“Het overgrote deel van de woningen in 
Nederland is voorzien van sloten met cilinders 
die niet bestand zijn tegen cilindertrekken”, 
vertelt Schelvis. Woningen die volgens het 
Bouwbesluit gebouwd worden, vallen daar 
helaas ook nog onder. “Een inbreker herkent 
dit direct als potentieel doelwit.” Bij deze in-
braakmethode wordt de cilinder van een slot 
uit de deur getrokken door er een schroef in 
te draaien en daar mechanische druk op te zet-
ten, hierdoor breekt de cilinder af. Vervolgens 
wordt met een universele ‘bouwsleutel’ de deur 
geopend. 

De werking van het Politiekeurmerk is volgens 

Schelvis vrij simpel. “De eisen die het keurmerk 
stelt, zorgen ervoor dat een inbreker meer tijd 
nodig heeft om een woning binnen te komen”. 
Huizen met het PKVW-certificaat, hebben tot 
wel 90 procent minder kans op een inbraak. 
De eisen waaraan een woning moet voldoen 
om het Politiekeurmerk te behalen, worden 
elke drie jaar getoetst. “De werkwijze van cri-
minelen verandert en er worden steeds nieuwe, 
betere en gebruikersvriendelijkere preventieve 
maatregelen gevonden. Denk daarbij aan goed 
beveiligde lichtkoepels, sloten met afstandsbe-
diening voor bovenraampjes en veiligheidsbe-
slag en cilinders met cilindertrekbeveiliging”. 
Deze maand worden de nieuwe eisen gepre-
senteerd in de nieuwe handboeken van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er is een 
handboek voor bestaande woningen en een 
handboek voor nieuwbouwwoningen. 

De eisen van het keurmerk houden rekening 
met de meest voorkomende inbraakmethoden. 
Nu cilindertrekken een blijvende trend is, is ci-
lindertrekbeveiliging voor het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen een eis. In de praktijk betekent 
dat het toepassen van een cilinder SKG***® 
of  veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging 
SKG **® of SKG***®. Cilindertrekbeveiliging 
moet volgens het Politiekeurmerk toegepast 
worden op alle bereikbare deuren die toegang 
geven tot de woning. Dit geldt ook voor deuren 
van bergingen en garages als deze een door-
gang naar de woning hebben.

Goed hang- en sluitwerk essentieel bij voorkomen inbraak

Cilindertrekken rukt op als inbraakmethode
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.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, Industrieterrein 
Nijnsel, 0413-477727

www.vanacht-autoschade.nl

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode, Tel: +31(0)413 47 66 60, Fax: +31(0)413 47 61 77
info@interieurenstijl.nl, www.interieurenstijl.nl

INSPIREREND. VEELZIJDIG.

Prettige 
Feestdagen

alle sanitair & tegels

aanverwante artikelen

cv-ketels & onderhoud

dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk

airco-systemen

zonne-energiesystemen

nieuwbouw & renovatie

Dit kan ook uw nieuwe badkamer zijn...

Wij voeren alle voorkomende werkzaamheden 

compleet voor u uit.

Bezoek vandaag nog onze toonzaal en laat u inspireren.Showroom 2250 m2

Baderie Voss  Industrieweg 11, Nijnsel, 0413 472 184
www.voss.nl

Profiteer nu nog 

van 15% BTW voordeel!!!

11
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autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Vloertegels 80x80 in 4 kleuren nu € 25 m2
Tegel parket eiken look 25x100 € 24 m2

De grootste collectie tegelparket 
van Nederland en België

Kijk voor al onze 200 aanbiedingen op onze website

Wij hebben grote partijen op voorraad 
tot 600 m2 per item.

Bezoek onze showroom graag op afspraak, 
eventueel ook ‘s avonds.
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode
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v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Vloertegels 80x80 in 4 kleuren nu € 25 m2
Tegel parket eiken look 25x100 € 24 m2

De grootste collectie tegelparket 
van Nederland en België

Kijk voor al onze 200 aanbiedingen op onze website

Wij hebben grote partijen op voorraad 
tot 600 m2 per item.

Bezoek onze showroom graag op afspraak, 
eventueel ook ‘s avonds.
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Wie gao rechte zal ’t beslechte.
Met procederen kom je altijd slecht uit. Dat kost altijd geld.
Uit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. SwanenbergUit: Bij wijze van spreuke van fam. Swanenberg

BRABANTSE SPREUKEN

12 december 
Finale Ollandse biljartkampioenschappen.

hmm..
Misschien waren

die kerstballen toch
niet zo‛n heel

goed idee

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Anne van der Heijden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Patrick van Erp

Olland
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen uITruSTeN eN Weer vOOrBereIDeN

OPLOSSING 
vOrIGe WeeK:

Daaaaar gaat hij!

de sint is redelijk voldaan
en met zijn verkleurde pieten
naar het warme zuiden gegaan
om weer van zijn AOW te genieten

toch knap van zo’n bisschop
dat hij solidair is met onze 65 plusser
leeft daar nu ook op water en brood
en houdt zijn hoofd bovenwater
met een uit Holland meegereisde 
blanke mantelzorg - klusser.

zo spaart hij voor volgend jaar
om de zucht naar cadeaus
op te slaan in zijn oude schuur

soberheid zit nu al in een doos
dat wordt de algemene trend
aan de overdaad komt een end;

het is de toekomst uitdagen

dat komt goed uit 
kinderen weten niet meer wat
ze aan hun vele grootouders, 
ouders, ooms, tantes,vereniging 
en school nog kunnen vragen.

bovendien struikelde de sint
al over menig uitgedoste kerstboom
(zo kan het niet langer, heeft hij gedacht)

het feest van de naakte geboorte is op komst
Ok, Ok, dat is meer een “ volwassen” droom

julius dreyfsandt zu schlamm
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voetbal rhode met overwinning tegen 
Festilent de winterstop in

Rhode kan met een redelijk gevoel 
de winterstop in. Na de overwin-
ning vorige week tegen Venhorst 
werd zondag ook van Festilent ge-
wonnen, uitslag 2-1.

Festilent was in de beginfase wat 
gretiger en kreeg ook al snel een 
paar kleine kansjes. Maar al snel 
kwam Rhode beter in de wedstrijd. 
De eerste kans kwam uit een vrije 
trap van Roel Smeets en daarna 
werd uit een fraaie aanval Rob  
Foolen in stelling gebracht, maar 
hij kon de bal niet goed onder con-
trole krijgen. Een paar minuten later 
lukte dat wel, maar toen floot de 
scheidsrechter voor buitenspel. In de 
27e minuut was de volgende kans 
voor Festilent. Rhode verdedigde 
niet goed uit, de bal werd opgepikt 
en uit de voorzet werd opm op de 
lat gekopt. In de 36e minuut kreeg 
Festilent een corner, deze werd on-
derschept en Tom Willems werd ge-
lanceerd en hij legde de bal breed op 
Sander Driessen die helemaal vanuit 
de verdediging was meegekomen en 
de 1-0 kon laten aantekenen.

Na een paar minuten in de 2e 
helft was het al weer raak. Pieter  
Verbuggen schoof de bal naar Jeroen 
vd Wijdeven en zijn voorzet kwam bij 
Joep van de Mortel, die de bal rustig 
controleerde en fraai afwerkte, 2-0. 
Rhode leek door te stomen, want een 
paar minuten later kwam er weer een 
kans uit een identieke situatie, maar 
dit keer werd er geen aanvaller van 
Rhode bereikt. Festilent bracht in de 
53e minuut de spanning weer hele-
maal terug. Uit een corner werd fraai 
de 2-1 binnen geschoten. Vervolgens 
schoot Tom Willems in de 57e minuut 
tegen de paal. Rhode hield daarna 
het tempo wel hoog, maar pas in 
het laatste kwartier leverde dit weer 
echte kansen op. In de 73e minuut 
een aangeschoten hands in het straf-
schopgebied en vlak daarna ging een 
schot van Michel Daniels net naast. 
Ook Festilent had nog een goede 
kans, maar deze werd gestopt. In de 
85e minuut was er eerst nog een vrije 
trap van Paul Smeets en uit de vol-
gende aanval werd door een verdedi-
ger de bal met de arm gestopt. Deze 
kreeg zijn 2e gele kaart en moest toen 

vertrekken. Volgens Festilent was dit 
echter zijn eerste gele kaart, en na 
hevige protesten werd de wedstrijd 
10 minuten stil gelegd. De doelman 
stopte vervolgens de strafschop en 
Festilent haalde daar nog de nodige 
energie uit en maakte het Rhode in 
de laatste 5 minuten nog even moei-
lijk, maar gelukkig voor Rhode vielen 
er geen doelpunten meer.
Rhode staat nu zo’n beetje in de 
grote middenmoot. Volkel deed 
goede zaken door een overwinning 
op nummer 2 en staat nu onbe-
dreigd op kop. Gevolgd door een 
grote middenmoot van 8 ploegen. 
Onderin zijn de problemen voor 
Berghem Sport, Avesteijn en Festi-
lent. Voor Rhode 1-2-3-4 is de win-
terstop nu al begonnen, de overige 
teams hebben zondag nog een nor-
maal programma. 

Rikken en Pokeren
A.s. donderdag 11 december wordt 
al weer de 4e ronde van de kaart-
competitie gespeeld. De aanvang is 
circa 21:45 uur. Alle leden, ouders 
en supporters zijn van harte welkom.

SILVER FACTORY 
is OUTLET STORE

Vele merken met aantrekkelijke kortingen, 
wees er snel bij want op=op.

Silver Factory               OUTLET STORE
Borchgrave 39                 Sint-Oedenrode                0413471222

OUTLET STORE
DIVERSE MERKEN TOT 50% KORTING

achterstand Boskant 1 op koplopers
Boskant gaat niet echt florissant de 
winterstop in. De achterstand op 
koploper Juliana Mill bedraagt in-
tussen al 12 punten. Daarmee bezet 
Boskant de zesde plek in de tussen-
stand; een echte middenmoter dus.

Hopelijk zijn de omstandigheden 
voor aanstaande zondag wat be-
ter, zodat het vastgestelde inhaal-
programma in ieder geval door kan 
gaan. Zeer waarschijnlijk schuift de 
KNVB de thuiswedstrijd tegen SES 
1 door naar komende zondag zodat 
de winterstop voor beide teams in 

ieder geval kan starten zonder wed-
strijdachterstand. Alleen bij winst 
sluit Boskant enigszins aan bij de 
kopgroep. Elke andere uitslag maakt 
dat Boskant in de grijze middenmoot 
verdwijnt. Hopelijk genezen in de 
winterstop alle blessures en wordt er 
weer vertrouwen en vorm gevonden 
om de 2e helft van de competitie 
op een Boskant-waardige manier 
af te sluiten. Met veel strijd en inzet 
en goed voetbal; een tegenstander 
waar de overige teams met ontzag 
naar opkijken. En wie weet ………. 
misschien komt dan ook de 3e peri-

ode wel weer in zicht.
Afgelopen weekend dus geen voet-
bal in Boskant. De uitwedstrijden 
gingen wel door. Boskant 2 behaalde 
een gelijkspel in de wedstrijd tegen 
Sparta’25 3, Boskant 3 verloor haar 
ongeslagen status door een kleine 
nederlaag tegen Schijndel 5 en onze 
dames kwamen tekort tegen Nijnsel 
VR3. Voor komend weekend staat 
er een beperkt (inhaal) programma 
gepland. Op zaterdag speelt onze 
B1 een oefenwedstrijd tegen Prinses 
Irene B2 en onze D1 tegen Ollandia 
D1.

vv Nijnsel / Tve reclame 
verplettert vOW
De laatste wedstrijd voor de winter-
stop werd gespeeld tegen de laag 
geklasseerde Voetbalvereniging 
Oranje Wit uit Zijtaart. Er werd nog 
gewaarschuwd voor onderschatting 
maar binnen de minuut keek Nijnsel 
al tegen een achterstand aan. 

Na geklungel in de defensie kwamen 
een verdediger en de keeper van 
Nijnsel hard met elkaar in aanraking. 
Doelman Glenn van Zutphen ging 
als een murw geslagen bokser naar 
de grond, maar de scheidsrechter liet 
doorspelen. Na een eerste redding 
op de doellijn was de tweede poging 
wel raak. Nijnsel protesteerde he-
vig, maar de scheidsrechter had het 
voorval niet gezien en keurde het 
doelpunt goed. Na afloop van de 
wedstrijd werd de schade bij Glenn 
opgenomen met een aantal hechtin-
gen als gevolg. Gelukkig kon hij de 
wedstrijd wel hervatten. Na tien mi-
nuten werd de stand gelijk getrok-
ken door Ruud van der Rijt die de bal 
op een presenteerblaadje kreeg van 
Robin Wetser. 

Na een half uur spelen kwam VOW 
wederom op voorsprong. Glenn ver-
werkte een corner niet goed en een 
VOW aanvaller wist wel raad met 
dit buitenkansje. Na een dramatische 
eerste helft kwam Nijnsel met an-
der strijdplan en twee wissels uit de 
kleedkamer. De net ingevallen Stefan  
Hulsen draaide zich knap vrij en 
met een bekeken schuiver raakte hij 
de paal. Gelukkig stond daar Nick  
Dortmans voor de rebound en de ge-
lijkmaker was een feit. VOW kwam 
niet meer onder druk uit en de kan-
sen stapelden zich op. Na een uur 
spelen belandde de bal voor de voe-
ten van Ruud van der Rijt en met een 
geplaatst schot liet hij de VOW goalie 
kansloos. Het volgende doelpunt was 

er één om in te lijsten. Stefan Hulsen 
werd fraai bediend en vanaf twintig 
meter verschalkte hij de keeper met 
een lob waar zelfs Dennis Bergkamp 
van zou watertanden. Niet veel later 
maakte Hulsen zijn tweede. De in-
draaiende corner van zijn voet ver-
dween door de wind gedragen direct 
in het doel van VOW. Toen was het 
weer de buurt aan Ruud. Na een 
slechte trap van de VOW sluitpost 
kwam de bal bij Ruud en van grote 
afstand maakte hij zijn derde. Zijn 
vierde treffer kwam een minuut la-
ter. Johan van der Pas schoot richting 
doel, maar de poging die voorlangs 
zou verdwijnen kreeg van Ruud de 
juiste richting zodat hij wederom kon 
juichen. Het slotakkoord was voor 
Stefan Hulsen. A-junior Rick van der 
Vleuten schoot van afstand en de 
keeper van VOW die niet bepaald 
zijn dag had liet los. Stefan was er als 
de kippen bij voor zijn derde van de 
dag. Nijnsel staat door deze 2-8 over-
winning op de tweede plaats in de 
rangschikking en eerste in de tweede 
periode. Na de winterstop hopen 
de mannen onder leiding van Theo 
Hageman deze lijn door te trekken 
zodat zij tot het einde om de prijzen 
mee blijven strijden.

Roois sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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HÄSTENS STORE EINDHOVEN 
AALSTERWEG 64, 5615 CH EINDHOVEN. 040 - 244 13 44
SCHELLENSLAAPCOMFORT.NL

Limited Edition 2014  
Hästens Stockholm White

NU TIJDELIJK VERKRIJGBAAR VANAF €6.990*

Geïnspireerd door de iconische kleur “Stockholmsvit”, 
ontwikkeld in Zweden in de jaren ‘50, is het 2014 Limited 

Edition bed een eerbetoon aan onze afkomst. Dit bijzondere 
bed is handgemaakt van de beste natuurlijke materialen 
en generatie op generatie ontwikkeld voor het ultieme 

slaapcomfort. Een bijzonder bed voor een bijzonder persoon.

hastens.com

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

uitslagen HBv Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar: Antoon  
Vervoort met 217 punten. De overi-
ge uitslagen: Jan van Erp 211, Wim 
Boonstoppel 209, Leo van Breugel 
199 en Toon Hermes 209.

Vrijdagavond was een vrije training 
i.v.m. pakjesavond. Enkele Neder-
landse topschutters, Sjef en Piet van 
den Berg en Rick van den Oever, 
waren daar ook. Zij hebben laten 
zien hoe handboogschieten schieten 
eigenlijk moet. 
Op woensdagavond heeft de jeugd 
geschoten om de Sinterklaasbeker. 
Hierbij wordt er geschoten op pak-
jes. Hoe kleiner het pakje, hoe meer 
punten. Om de conditie tijdens de 
wedstrijd op peil te houden ston-
der er diverse schalen met peper-
noten e.d. op de tafels. De winnaar 
van de beker was Piet van den Berg 
met 210 punten. De overige scores: 
Floris Mesu 173, Dione Mesu 128, 

Remco Boleij 86, Tim Hulsen 83, 
Ray Matuszewski 70, Simon Boers-
broek 63, Klaas 55, Rick 50, Mickey 
van Hoof 46, Luc van de Klok 45 en  
Simon Roumen 34.
Zaterdag hebben Simon Boersbroek 
en Piet van den Berg in Zaandam 
een indoorfita geschoten. Met 171 
en 241, totaal 412 punten werd  
Simon 4e bij de heren cadetten. Piet 
won deze indoorfita met 280 en 
274, totaal 554 punten.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond, op dinsdagmiddag de 
Rozelaer en op vrijdagavond is de 
senioren. Op dinsdagavond is de 
1e wedstrijd uit de 25 meter 1 pijl 
competitie van de NHB uit bij de 
Bosjagers en vrijdagavond wordt de 
Tokima trofee verschoten. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond van 18.30 – 20.00 
uur.

Goede resultaten vresselse ruiterspaardensport

Het was afgelopen zondag weer 
gezellig vertoeven in  manege 'De 
Pijnhorst' in ons eigen Rooi. Het 
was deze keer een selectiewedstrijd 
voor pony's die de Rooise Ruiters 
had georganiseerd.

Nina van Enckevort deed goede za-
ken door weer voorin mee te rijden 
in een aantal rubrieken.
Met de jeugdige en fraai springende 
Dinky Toy Z wist ze in de EB klasse 
de nodige punten bij elkaar te rijden 
als beloning voor een zeer goed ge-
reden barrage. Een tweede plaats 

was een zeer goede prestatie voor 
deze jonge combinatie. In de CM/
DM klasse wist ze met Diego na een 
foutloos parcours ook nu weer een 
goede barrage te rijden, welke een 
3e plaats opleverde.
Sidney Renders heeft haar D - pony 
Matsjo steeds beter voor elkaar en 
wist in de DB klasse te beginnen 
met een eerste foutloze ronde. In de 
barrage was Matsjo lekker vooruit, 
maar helaas tikte hij een balk uit de 
lepels, en was een derde plaats een 
goed resultaat.
Vorige week heeft Veerle van de Pasch 

in Berlicum haar pony Dinktoy uitge-
bracht in de DM klasse. Ondanks dat 
dit pas de tweede keer was in deze 
klasse wist ze na een foutloze ronde 
toch een 3e plaats te bereiken. Ook 
wist ze twee weken daarvoor in Asten 
een 8e plaats te halen met Oscar van 
de Beekerheide in de klasse 'licht'. 
In de week daarvoor heeft Nina van 
Enckevort in Schijndel nog een goed 
resultaat gehaald in de middenklasse 
voor C-pony's. Een foutloze rit én een 
foutloze barrage met een snelste tijd. 
Dit kon natuurlijk alleen maar goed 
zijn voor een 1e plaats

Zwemprijzen 
voor argo

zwemmen

Afgelopen zondag hebben 17 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Wiemel’ in Deurne 
deelgenomen aan de 3e Solo. Tij-
dens deze wedstrijd is er 7 keer een 
1e plaats, 3 keer een 2e plaats en 
4 keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 18 persoonlijke records 
gezwommen

Programma zwemmen
Komend weekend staan er twee 
zwemwedstrijden op het program-
ma voor de wedstrijdgroep: Op vrij-

dagavond de LAC in zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel, aanvang 19.30 
uur en zondag de Minioren wed-
strijd in zwembad ‘De Neul’, aan-
vang 15.00 uur.

Ollandia had meer verdiend tegen 
koploper

De laatste speeldag voor de winter-
stop was Ollandia gastheer voor kop-
loper Juliana Mill.
Met de resultaten van de laatste twee 
wedstrijden tegen Boskant en Scha-
dewijk in gedachten en met de we-
tenschap dat er in Mill meer in had 
gezeten dan het opgelopen verlies 
werd er met een goed gevoel uitge-
zien naar dit treffen. 

Het weer, koud en regen, gaf ook aan 
dat de winsterstop voor de deur stond. 
De toeschouwers zagen een wilskrach-
tig en collectief spelend Ollandia in de 
eerste 15 minuten. Zo was het dat er 
in de 12 minuut een hard genomen 
vrije trap op de keeper van Mill terug 
kwam het veld in voor de voeten van 
Gerben Voets.  Jammer genoeg ging 
zijn schot hoog over de  lege goal. 

Uit de tegenaanval kwam Juliana Mill 
uit het niets aan haar voorsprong. Het 
spelbeeld veranderde hierna wel iets 
en gezegd moet worden dat Juliana 
Mill steeds meer grip kreeg op het spel 

van Ollandia.
De scheidsrechter was echter van af 
het eerste moment nadrukkelijk aan-
wezig. Zo zou hij 14 maal affluiten 
voor een verkeerde ingooi en het spel 
stil leggen om de warmlopende reser-
vespelers binnen de omheining te ver-
zoeken. Hij gaf hiermee aan de spel-
regels uitstekend te kennen maar het 
spelletje “voetbal” niet te snappen.

Het spelbeeld veranderde dan ook 
plotsklaps in de 43 minuut toen de 
scheidrechter niet floot voor een harde 
tackle op Robert Erven. Deze bleef op 
de grond liggen en door diverse spe-
lers en toeschouwers werd geroepen 
om de bal buiten te spelen om een 
behandeling mogelijk te maken. Toen 
dit echter uitbleef en de scheidsrechter 
dit allemaal liet gebeuren voelde je de 
spanning oplopen. Toen pas na en-
kele minuten Ollandia weer in balbezit 
kwam dacht William Bekkers de bal uit 
te kunnen spelen voor een behande-
ling van de nog altijd op de grond lig-
gende Robert Erven. Echter op dat mo-

ment werd wederom een harde tackle 
op een Ollandia speler ingezet. Door-
dat hij opsprong kon hij een blessure 
voorkomen.  De nog altijd toekijkende 
scheidsrechter was ook nu niet van 
plan op te treden, echter toen William 
Bekkers de desbetreffende speler van 
hem af duwde kwam de scheidrechter 
in actie om hem hiervoor een directe 
rode kaart te geven. De scheidsrechter 
zette hiermee de wedstrijd op zijn kop 
en maakte van een mooie voetbalmid-
dag een asgrauwe afsluiting van het 
voetbaljaar. In de tweede helft, zonder 
de geblesseerd geraakte Robert Erven, 
was het Ollandia dat met veel inzet 
en loopvermogen meer had verdiend 
dan de 0-1 die op het scorebord bleef 
staan.

Gelukkig waren de resultaten in de 
eerste helft van de competitie en de 
plek op de ranglijst voor vele Ollandia 
toeschouwers en spelers reden om er 
toch nog een gezellige derde helft van 
te maken en zich te goed te doen aan 
de gebakken eieren.  

voetbal

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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De grootste wintersport specialist van Nederland!

50 modellen
snowboardschoenen

vanaf

159,99

75 modellen
skischoenen

vanaf

  99,95
Nitro

Lectra Brite
Incl. snowboardtas 

en bindingen

150 verschillende
skisets

vanaf

169,99

40 modellen
snowboardschoenen

vanaf

129,99

150
Meer dan...

89,9989,89,

Falcon Scato
Heren softshell

en bindingen

249,95
369,95

Fischer Exhale RF+V9
Skiset incl. bindingen en hoes

Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een 

gespecialiseerde machine. Ook voor het slijpen van noren is 

de apparatuur geschikt. 

De grootste wintersport specialist van Nederland!De grootste wintersport specialist van Nederland!

Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een Kunst- en ijshockeyschaatsen worden geprepareerd op een 

SchaatsonderhoudSlĳ pen vanaf 7,50

24 uurs Service!

snowboardschoenen 129,129,

24,95
vanafSchaatsen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

169,99
329,95

K2 Raider
Snowboardschoen inclusief tas.Snowboardschoen inclusief tas.

179,99
199,99

K2 Raider
Snowboardschoen inclusief tas.Snowboardschoen inclusief tas.

179,179,
199,199,9999

Kv Nijnsel 1 werkt zich naar de 
middenmoot

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

De Treffers uit Neerkant. Een stel 
lange dames, die hun naam hope-
lijk niet waar zouden maken. Vorige 
week speelden de meiden van Nijn-
sel vooral tegen zichzelf. Een goede 
verdediging, maar de bal in de korf 
gooien was moeilijk. Om veilig in 
de eerste klasse te kunnen blijven 
was er een duidelijk doel voor deze 
thuiswedstrijd: kansen afmaken.

Helaas ging dit niet zo voorspoedig. 

Na 16 minuten stond er al een 1-4 
achterstand op het scorebord. Een 
time-out was nodig om het doel 
weer helder voor ogen te krijgen. 
Kijken naar de tegenstander en in-
spelen op hun fouten. De rest van 
de eerste helft werden vele kansen 
benut. Nicole en Myrna scoorden 
beide drie keer, wat zorgde voor een 
8-5 ruststand. De meiden lieten zien 
dat ze wilden winnen, en dat dit ook 
zeker moest gebeuren.

De tweede helft begon weer zwak. 
Verschillende aanvallen werden opge-
zet, maar er werd niet zuiver gescho-
ten. Gelukkig bleef de verdediging 
sterk en hield Nijnsel de voorsprong. 
Demi sloot de wedstrijd af met een 
prachtig schot, wat zelfs de korf niet 
raakte. Eindstand: 11-8 en daarmee 
een mooie plek als middenmoter. 
Doelpunten: Nicole de Koning, Myrna 
Foolen (4x), Demi van de Wijdeven, 
Selly van Roosmalen, Susan Witlox (1x).

Kv rooi pakt eerste punt
KV Rooi staat momenteel onderaan 
in de poule met 0 punten. De dames 
van KV Rooi moesten dus afgelopen 
weekend punten gaan pakken. De 
coach en de dames waren gebrand 
om deze thuiswedstrijd te winnen. 

Stormvogels begon erg fysiek aan de 
wedstrijd. De dames van senioren 1 
moesten zich daar de gehele wed-
strijd tegen proberen te wapenen. KV 
Rooi begon sterk met een 2-0 voor-

sprong, maar Stormvogels bleef niet 
ver op afstand. Het ging gelijk op tus-
sen beide ploegen maar KV Rooi wist 
de overhand te nemen en met 6-4 de 
rust in te gaan. Tijdens de rust kre-
gen de dames van Rooi de opdracht 
om door te zetten, uit te gaan van de 
eigen krachten en verdedigend niet 
te verslappen. Echter was het Storm-
vogels die sterk de kleedkamers uit-
kwamen en binnen enkele minuten 
na rust gelijk wisten te maken. Het 

zat KV Rooi even niet mee; kansen 
werden niet afgemaakt, verdedigend 
zakte het in en Stormvogels profi-
teerde daarvan. ’10 minuten voor 
tijd stond er 8-10 voor Stormvogels 
op het scorebord. KV Rooi was niet 
van plan deze wedstrijd te verliezen 
en wist knap terug te komen tot een 
stand van 11-11, tevens de einduit-
slag. Volgende week speelt KV Rooi 
om 12.30 uur thuis in de sporthal de 
Streepen tegen Altior. 

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014

Bv rooi u12 kampioenbasketbal

Afgelopen zondag speelde het jongst 
team van basketbalvereniging Rooi 
de beslissende wedstrijd thuis tegen 
het U12 team uit Grave. BV Rooi en 
BV Grave stonden respectievelijk 1 
en 2 in de competitie en bij winst 
was BV Rooi vroegtijdig kampioen.

Wat op papier een spannende wed-
strijd leek te worden, bleek in de prak-
tijk anders. De jongens startte sterk 
aan de wedstrijd en Grave moest er 
direct aan geloven. Rooi kwam op 
ruime voorsprong. Grave kreeg te 
maken met het teamspel, de inzet en 
het enthousiasme van de kant van 
BV Rooi zoals de supporters dat het 
hele seizoen al van de jongens zien. 
De wedstrijd werd ruimschoots ge-
wonnen met 64-16. Na de wedstrijd 
werd er met de supporters en coaches 
“champagne” gedronken en werden 

de coaches traditiegetrouw onder de 
douche gezet.
De coaches Tim van de Wijst en Joey 
Reiniers, beide spelend in het U20 
team, hebben met dit nieuwe team 

een uitstekende prestatie geleverd. 
Het volgende seizoen start in januari, 
maar zal een tandje zwaarder worden 
omdat ze nu een klasse hoger gaan 
spelen.   

Ollandia nadert winterstop
Zondag is er voor de teams van Ol-
landia in categorie A geen competi-
tievoetbal meer, waardoor alleen de 
lagere teams in actie komen voor hun 
laatste wedstrijd voor de winterstop.

Hiervoor komen Ollandia 3 en de Ol-
landia Vrouwen op de zondagmorgen 
in actie op sportpark Ekkerzicht en 
moeten de Ollandia Veteranen het 
voetbaljaar 2014 afsluiten in Schijndel. 
Op de zaterdagmorgen speelt Ollandia 
D1  in Olland vriendschappelijk tegen 
Boskant en gaat Ollandia E2 proberen 
om in Schijndel tegen Avanti’31 de 4de  
bekerronde te halen. Tijdens de win-

terstop staat het voetbal bij Ollandia 
wel op een laag pitje, maar er zullen 
toch volop activiteiten zijn voor jong 
en oud, te beginnen donderdag 11/12 
vanaf 20.30 uur met de Bavaria United 
Voetbalquiz. Houd dus regelmatig de 
site www.ollandia.nl in de gaten.

Rikken bij Ollandia
Donderdag 18/12 kunnen de riklief-
hebbers weer terecht in de sportkan-
tine op sportpark Ekkerzicht. Zowel 
leden als niet-leden zijn dan van harte 
welkom om vanaf 20.30 uur te komen 
rikken, waarbij dan o.a. weer mooie 
vleespaketten zijn te winnen. 

PuPIL vaN De 
WeDSTrIjD

Baran Karaymirza
Ollandia

Baran Karaymirza was afgelopen 
zondag 'Pupil van de Week' bij 
Ollandia 1 - Juliana Mill 1. Hij is 8 
jaar oud en hij woont samen met 
zijn zussen Sosun en Nienke in 
Olland. 

Baran zit in groep 5/6 van Bs De 
Sprongh. Lezen vind hij leuk. Re-
kenen en spelling vind hij minder 
leuk. Hij hoopt later hondentrainer 
of meester te worden. Baran voet-
balt in het leuke team van de F1. Als 
middenvelder laat hij zijn talenten 
zien op het veld. Frank Hagelaars is 
zijn favoriet binnen Ollandia. Ver-
der vind Baran Arjen Robben en 

Lionel Messi goede voetballers. Zijn 
favoriete voetbalclubs zijn PSV en 
Fc Barcelona. Naast voetbal, leest 
Baran graag. Ook speelt hij graag 
buiten. 
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eindelijk dat felbegeerde papiertje

zwemmen

Na weken van zwoegen en sparte-
len in het water van zwembad De 
Neul, haalden tientallen kinderen 
deze week hun felbegeerde papier-
tje. Er werden flink wat A-, B- en C-

diploma’s uitgereikt. Ouders trots, 
opa’s en oma’s trots, maar vooral 
ook de kinderen zelf. Ze hebben 
tenslotte een puike prestatie gele-
verd. 

diploma a1

diploma a2

diploma b1

diploma b2

diploma c

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

25 jaar saamhorigheid door Ollandse biljartkampioenschappenbiljarten

25 Jaar lang worden in Olland de 
biljartkampioenschappen gehou-
den. Een toernooi om elk jaar weer 
naar uit te kijken. Gerard Eijkemans 
is de man achter dit succesvolle 
evenement en deze week deed hij 
zijn verhaal over hoe het allemaal 
tot stand is gekomen en hoe het 
zo’n succes is geworden. 

door: bart van der Heijden 

Hoe zijn de biljartkampioenschap-
pen ontstaan?
‘’In Olland heb je twee cafés. D’n 
Toel en de Dorpsherberg, dat is bij 
iedereen wel bekend. Die kroegen 
hadden ieder hun eigen biljartver-
eniging. Die verenigingen bestaan 
nu nog. Deze verenigingen waren 
‘De Fetsers’ en ‘Ons Genoegen’. 
Bij die laatste vereniging ben ik 
ook medeoprichter. Begin jaren 80’ 
speelden de cafés elk jaar tegen el-
kaar een aantal wedstrijden en zo 
zijn in 1989 de Ollandse biljartkam-
pioenschappen ontstaan. Ik, van 
vereniging ‘Ons Genoegen’, heb 
dat samen met Mies Roché van ‘De 
Fetsers’ dus zo opgezet, zodat de 
mensen in Olland een gezamenlijk 
biljarttoernooi zouden hebben.’’

Hoe gaat zo’n toernooi precies in 
zijn werk?
‘’Er zijn drie klassen. Je hebt de A-
klasse, dat is de hoogste klasse, dan 
volgt de B-klasse en dan de C-klas-
se. Spelers in de C-klasse hebben 
een gemiddelde van 0,75 tot 1,0 
en spelers van de B-klasse hebben 
een gemiddelde van 1,0 tot en met 
1,99. En de spelers van de A-klassen 
hebben een gemiddelde van 2,0 of 
hoger. We spelen ook volgens de 
strikte regels van de Koninklijke Ne-
derlandse Biljart Bond. Het toernooi 
begint in de eerste week van sep-
tember en eindigt dan halverwege 

december met de finale. De voor-
bereidingen starten in april.’’
Hoe gaat zo’n finale dan precies in 
zijn werk?
‘’Je hebt zes finalisten. Je hebt er 
twee van de A-klasse, twee van de 
B-klasse en twee van de C-klasse. Je 
hebt dus van elke klasse een finale, 
dat noemen we de klasse-finales. 
En dan heb je uiteindelijk ook nog 
de algemene finale, voor de alge-
mene kampioen. Dan speelt eerst 
de kampioen van de A-klasse te-

gen de kampioen van de B-klasse. 
De verliezer van die partij speelt te-
gen de kampioen van de C-klasse 
en de winnaar van die partij speelt 
ook nog een keer een partij tegen 
de winnaar van de C-klasse. Deze 
partijen worden dan gespeeld vol-
gens het 10-punten systeem en wie 
de meeste punten heeft, die wint.’’

Wie organiseren het toernooi?
‘’Er zijn een aantal kartrekkers, men-
sen die zich elk jaar weer met de 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Bente voorn wint thuiswedstrijdpaardensport

In manege de Pijnhorst in Sint-
Oedenrode werd dit weekend een 
pony springwedstrijd georgani-
seerd. Deze wedstrijd telde mee 
als selectiewedstrijd voor kring 
Eindhoven. Bente Voorn en Joris 
Bekkers behaalde op deze wed-
strijd een mooi resultaat.

In de klasse E-B nam Bente Voorn 
deel met Tarise. Deze combina-
tie wist wederom de jury te im-
poneren door haar paard twee-
maal keurig rond te sturen. Dit 
werd beloond met 80 stijlpunten, 

waardoor ze de overwinning in 
ontvangst mochten nemen. Ook 
Joris is, na een korte blessure pe-
riode, terug van weggeweest. In 
de klasse ABC-L liet hij twee keer 
een foutloze ronde zien en no-
teerde daarnaast een snelle tijd op 
de klok. Hiermee mocht hij een 2e 
prijs in ontvangst nemen.

Isabel Geers startte haar paard 
Alexander op de springwedstrijd in 
Geldrop. Ook zij reed twee fout-
loze rondes en behaalde daarmee 
een 3e plaats in de klasse B. 
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NjBB Winteravondcompetitie: 
ruime winst voor team 1 en 2

jeu de boules

Team 1, uitkomend in de hoofdklasse, 
behaalde thuis een belangrijke over-
winning door naaste concurrent Til-
burg 1 met 7-2 te verslaan. 

Het triplet Jan vd Schoot/Henk Smul-
ders/Kees Luijten boekte deze avond 
3 winstpartijen. Team 1 staat nu bo-
venaan in het klassement (+13) met 
1 punt meer dan Tilburg 2 (+12). In 
de 1e klasse versloeg team 2 thuis 
Oisterwijk 2 met 7-2. Hier boekte 
deze avond het triplet Jan Bekkers/
Piet Habraken/Ad vd Velden 3 winst-
partijen. In het klassement blijft team 
2 (+10) hiermee de 3e plaats bezetten. 

Team 3 wist in haar uitwedstrijd tegen 
naaste concurrent Tilburg 3 slechts 1 
punt mee te nemen (4-5). Dankzij de 
ene punt blijft team 3 echter wel het 
klassement in de 1e klasse aanvoeren 
(+13) met 1 punt meer dan Tilburg 3 
(+12). Deze avond boekte het triplet 
Maria Thijssen/Frenk v Mierlo/Huub v 
Abeelen 3 winstpartijen. Team 4 leed 
in haar uitwedstrijd tegen La Donneé 
uit Tilburg een forse 2-7 nederlaag. 
Team 4 bungelt nu onderaan het klas-
sement in de 1e klasse (+2) en moet 
halverwege de competitie al serieus 
gaan rekening  houden met degrada-
tie als het tij voor hen niet gaat keren. 

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

25 jaar saamhorigheid door Ollandse biljartkampioenschappen

volle honderd procent inzetten. Dat 
zijn voornamelijk Albert van Driel, 
Jan Verhagen, Joost Hungerink, Har-
rie Toelen en ik. Albert, Jan en ik 
doen vooral het organiseren van het 
toernooi zelf. Jan doet daarnaast ook 
nog de eventuele wijzigingen in het 
programma en onderhoudt ook de 
contacten met de krant en dergelij-
ke. Joost Hungerink houdt zich bezig 
met de standenlijsten en maakt de 
programmaboekjes. En Harrie Toelen 
zorgt voor de nodige sponsoren.’’ 

Staat er nog iets bijzonders te ge-
beuren vanwege het 25-jarig jubi-
leum?
‘’We gaan natuurlijk de mensen die 
het elk jaar organiseren extra in het 
zonnetje zetten door ze tijdens de 
avond van de finale even naar voren 
te halen en te benadrukken wat ze 
betekenen voor dit toernooi. Ook 
hebben we 17 januari aanstaan-
de een feestavond in de planning 
staan. Op deze avond komen de 
deelnemers en de sponsoren bij el-

kaar voor een hapje en een drankje. 
De feestavond wordt gezamenlijk 
georganiseerd door de wedstrijdlei-
ding, D’n Toel en de Dorpsherberg.

Wat maakt het toernooi zo succes-
vol?
‘’De kracht van het toernooi is denk 
ik voornamelijk dat iedereen min-
stens vier partijen speelt. Je doet 
dus minstens vier weken mee aan 
het toernooi. We beginnen niet ge-
lijk met een knock-out fase, maar 
hebben eerst een kleine poule-fase. 
Zo zijn mensen eerder geneigd om 
mee te doen, want wanneer je na 
één wedstrijd meteen klaar bent, is 
er natuurlijk niet veel aan. Doordat 
niemand er dus meteen uit ligt, cre-
eer je ook saamhorigheid en gezel-
ligheid. Zo hebben de deelnemers 
eerder de neiging om de volgende 
keer weer mee te doen. Natuurlijk 
steken we er ook heel veel tijd en 
moeite in om het allemaal perfect 
te organiseren en alles vlekkeloos te 
laten verlopen, dat speelt ook een 
grote rol.’’

Finale: ‘’Voor alle biljartliefheb-
bers’’
Vanaf 19:30 uur wordt vrijdag 12 
december 2014 in de strijd om 
het klassenkampioenschap be-
gonnen met de A-klasse, daarna 
volgen de B- en C-klasse. Om 
22:00 uur starten de wedstrijden 
van het algemeen kampioen-
schap. De namen van de finalisten 
zijn: A-klasse Gerard v.d. Tillaart, 
Atoon Versantvoort. B-klasse: Eric  
Bekkers en Peter v. Driel. C-klasse 
Jos Verbakel en Hank v. Eerdt.
Iedereen is van harte welkom in 
de Dorpsherberg in Olland!

ONS 3 GANGEN KEUZEMENU SERVEREN 
WIJ OP MAANDAG T/M DONDERDAG 

VOOR € 17,95
VOORGERECHTEN:

Tomatensoep
Ktipiti

Taramasalade
Melitzanasalade

HOOFDGERECHTEN:
Kalamaria met gyros

2 stuks souflaki met gyros
2 stuks suzuki met gyros

Gyros speciaal
(Gyros uit de oven met metaxa saus en 

gegarneerd met kaas)

Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met rijst of friet en tzatziki

NAGERECHTEN:
Dame Blanche

Cappuccino
Koffie
Thee

Heuvel 6 | 5492 AD Sint-Oedenrode | T: 0413-288691 | E: info@kreta-rooi.nl | www.kreta-rooi.nl
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*
Heuvel 6 | 5492 AD Sint-Oedenrode | T: 0413-288691 | E: info@kreta-rooi.nl | www.kreta-rooi.nl

25 & 26 
december 
geopend     
vanaf 16.00 uur

(eten a la carte is mogelijk)

Wij zijn ook op 
31 december 
en 1 januari 

geopend

  info@kreta-rooi.nl

  0413-288691

Reserveren 
via
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uitslagen

Rhode

Uitslagen:
Rhode 1 - Festilent 1   2 - 1
Rhode 2 - Someren 3   2 - 3
Rhode 3 - WHV 2   2 - 0
DVG 3 - Rhode 4   2 - 2
Rhode 5 - Blauw Geel 8  3 - 2  
Blauw Geel 9 - Rhode 6   2 - 1
Rhode 7 - VOW 3   7 - 2
Rhode 9 - Blauw Geel 18  5 - 2  
Rhode VR1 - Mariahout VR1  4 - 0 
NLC VR2 - Rhode VR2   13 - 0

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - Orion A1 5 - 1
Rhode A2 - WEC A1 3 - 3
Volharding B1G - Rhode B1 0 - 1
Rhode B2 - DVG B1G 2 - 4
Rhode C1G - Schijndel C1G 0 - 6
Sparta’25 D1 - Rhode D1G 0 – 2

Programma senioren zo 14/12:
Rhode 5 - WEC 3  10:00u
Rhode 6 - Heeswijk 4   12:00u
ELI 4 - Rhode 7  11:30u
Heeswijk 7 - Rhode 9  11:00u
Schijndel 9 - Rhode 10  10:00u
FC de Rakt VR2 - Rhode VR1  12:30u

Programma jeugd za 13/12:
Rhode A1 - HVCH A1 14:30u
Rhode A2   Vrij
Rhode A3   Vrij
Rhode A4   Vrij
Best vooruit B1 - Rhode B1 14:45u
Rhode B2 - Mariahout B1 14:30u
Rhode B3 - Best vooruit B4 14:30u
Rhode B4 - Best vooruit B5 12:45u
Rhode C1   Vrij
Rhode C2   Vrij
Rhode C3 - Maria hout C1 12:45u
Rhode C4 - Best vooruit C4 11:30u
Rhode D1 -  Vrij
SCMH D1 - Rhode D2 11:30u
Rhode D3 - Best vooruit D3 11:30u
wilhelmina D5 - Rhode D4 11:15u
DAW D4 - Rhode D5 11:30u
EVVC D2 - Rhode D6 11:30u
Berghemsport E1 - Rhode E1 11:00u
Schijndel E3 - Rhode E2 9:00u
Best vooruit E3 - Rhode E3 10:15u
Rhode E4 - Wilhelmina E3 9:15u
Rhode E5 - Sparta E4 9:15u
Wilhelmina E4 - Rhode E6  10:15u
Rhode E8 - Rhode E7 9:15u
Rhode E8 - Rhode E7 9:15u
EVVC E2 - Rhode E9 10:00u
Eli F1 - Rhode  F1 10:00u
Rhode F2 - Best vooruit F2 9:15u
Best vooruit F3 - Rhode  F3 9:15u
Rhode F4 - OJC F4 10:30u
Rhode F5 - OJC F5 10:30u
Rhode F6 - OJC F6 10:30u
Rhode F7  - Rhode F11 10:30u
Rhode F8  - EVVC F2 9:15u
Rhode F9 - Rhode F10 10:30u
Rhode F9 - Rhode F10 10:30u
Rhode F7  - Rhode F11 10:30u
EVVC MB1 - Rhode MB1 13:00u
Rhode MC1 - Best vooruit MC1 11:30u
Best vooruit MD1 - Rhode MD1 11:30u

Ollandia

Uitslagen:
Ollandia 1-Juliana Mill    0-1
Avanti’31 3-Ollandia 2   1-0
Vorstenbossche Boys 4-Ollandia 3  0-1
Ollandia VE1-WEC VE1   1-3
DVG VR1-Ollandia VR1   3-1

Programma senioren do 11/12:
Gewijzigde aanvangstijd training la-
gere 11-tallen: 19.00 uur.

Zo 14/12:
Ollandia 3-DVG 7   11.00u
Schijndel VE1-Ollandia VE1  10.00u
Ollandia VR1-Nijnsel/TVE Vr2  10.00u

Programma jeugd za 13/12:
Ollandia D1-Boskant   11.00u
Avanti’31 E3G-Ollandia E2   v:8.30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen:
VOW 1- Nijnsel/TVE 1 2-8
OSS’20 3 - Nijnsel/TVE 2 2-1
Nijnsel/TVE 3 - Margriet 5 5-2
Boerdonk 3 - Nijnsel/TVE 4 0-3
Avanti’31 8 - Nijnsel/TVE 5 0-4
Boskant 5 - Nijnsel/TVE 6 afgelast
Nijnsel/TVE 7 - Heeswijk 8 2-3
Nijnsel/TVE VR1 - SV Venray VR3 6-0
Nijnsel/TVE VR2 - Gemert VR2 1-3
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1 5-0
 
Programma jeugd za 13/12: 
Nijnsel/TVE B1 - ELI B1 13.00u
 
Programma senioren zo 14/12:
Nijnsel/TVE 4 - Gemert 9 12.00u
Nijnsel/TVE 5 - Boskant 4 10.00u
Schijndel 8 - Nijnsel/TVE 6 12.00u
Nijnsel/TVE 7 - Avesteyn 8 10.00u
Ollandia VR1 - Nijnsel/TVE VR2 
10.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Sparta’25 3-Boskant 2 1-1
Schijndel 5-Boskant 3 4-3
Nijnsel VR3-Boskant VR1 5-0

Programma senioren zo 14/12:
Boskant 1-SES 1 14.30u
Boskant 3-WEC 4 12.00 u.
Nijnsel 5-Boskant 4 10.00 u.
Avanti’31 9-Boskant 5 10.00 u.
Heeswijk 8-Boskant 6 12.00 u.
Boskant VR1-Boerdonk VR1 10.00 u.

Programma  jeugd za 13/12:
Prinses Irene B2-Boskant B1 v.13:15u. 
(vriendschappelijk)
Ollandia D1-Boskant D1 v.10:00u. 
(vriendschappelijk)

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 Odisco

Uitslagen 
Avanti B2 -  Odisco B1 3-5
Emos D3 - Odisco D1 3-8
 Odisco F1 – Be quick 6-9
De Korfrakkers E6 - Odisco E1 15-2
Odisco mw1 – Nijnsel mw1 9-3
Odisco 1 – De Kangeroe 1 10-10   

Programma woe 10/12:
Corridor mw1 – Odisco mw1 20.00u 
Programma za 13/12:
Odisco B1 – Rooi B2 15.30u
Odisco D1 – Blauw-wit D1 14.00u
De Kangeroe F1 – Odisco F1 09.30u
Programma zo 14/12:
HBSV1 - Odisco1 12.15 uur

Kv Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Treffers 1 11-8
DES (V) A1-Nijnsel A1 3-11
Rooi A1-Nijnsel A2 7-8
Nijnsel C1-BIO C1 6-0
Spoordonkse Girls E2-Nijnsel E1 3-4

Programma woe 10/1:
Nijnsel MW1-Flamingo’s (M) MW1 a.20.30u
Flamingo’s (M) MW2-Nijnsel MW2 v.20.30u
Zaterdag 13 december:
Corridor A1-Nijnsel A2 a.15.30u
DSV C2-Nijnsel C1 v.10.00u
Zondag 14 december:
Vessem 1-Nijnsel 1 v. 15.30u

Kv rooi

Uitslagen
KV Rooi 1-Stormvogels 1  11-11
KV Rooi 2-De Korfrakkers 5  13-4
KV Rooi 3-De Korfrakkers 6  17-3
KV Rooi A1-Nijnsel A2  7-8
KV Rooi B1-Bladella B1  12-3
KV Rooi C1-EDN’56 C1  7-1
KV Rooi C2-Ajola/De Wilma’s C1  2-5
Tovido D1-KV Rooi D1  1-3
Prinses Irene D4-KV Rooi D2  3-4
Be Quick E4-KV Rooi E2  2-3
Blauw Wit F-KV Rooi F1  12-9

Programma woe 10/12:
Alico MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-Flash MW1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW3-Altior MW 1  a. 21.00u.
 
Programma za 13/12:
Avanti A2-KV Rooi A1  v. 11.15u. 
Odisco B1-KV Rooi B2  a. 15.30u. 
Spoordonkse Girls C1-KV Rooi C1  
v. 10.30u. 
Klimop C3-KV Rooi C2  v. 10.45u. 
KV Rooi D1-Corridor D1  a. 12.00u. 
KV Rooi D2-SVSH D2  a. 13.00u. 
KV Rooi E1-Avanti E1  a. 11.00u. 
KV Rooi E2-Spoord. Girls E2 a. 11.00u. 
KV Rooi F1-Alico F2  a. 10.00u.

Programma zo 14/12:
KV Rooi 1-Altior 1  a. 12.30u. 
KV Rooi 2-Klimroos 3  a. 11.15u.

Programma ma 15/12:
Geko MW1-KV Rooi MW 2 a. 19.00u.

waterpolo

argo

Programma waterpolo
Zaterdag:
AquAmigos - D1 15:45u
C1 - De Treffers 16:30u
Dames 1 - PSV  17:15u
Heren 2 - Zeester-Meerval 18:15u
Heren 1 - PSV in ZIB te Best 19:00u
De Treffers – E1 19:20u

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers

Uitslagen:
Olland 2 - Olland 4 5 - 0
Schijndel 3 - Olland 5 4 - 1

Programma wo 10-12: 
Olland 5- Liempde 3 20.00u
Do 11/12: 

Schijndel 1 - Olland 2 20.00u
Za 13/12: 
Kessel 2- Olland 1 20.30u
Di 16/12: 
Heeze 2 - Olland 5 20.00u

hardlopen

Sv Fortuna ‘67

30 november Geldrop “T is voor niks-
loop 
MannenTrim 30.000 m
Bart van de Sande 2.35.15
VrouwenTrim Marathon
Tineke Mous 3.55.50

7 december Bergen op Zoom Brabant-
se Kampioenschappen 
MeisjesPA 1.000 m
Veerle van Erp (1e en Brabants Kam-
pioen)

7 december Eindhoven 
Mispelhoefloop 
MannenTrim 8.000 m
Pierre Lardenois 37.49
Wil Kivits 45.20

VrouwenTrim 8.000 m
Annette Boonstoppel 45.04

7 december Deurne Zandboscross 
Mannen45 9.700 m
Eric van den Oetelaar 43.03

Mannen55 9.700 m

basketbal

Bv rooi

Uitslagen: 
BV Rooi U12- Grave U12 64-16
BV Rooi U14 – EBCG U14 57-45
BV Rooi U20- Jumpers ‘76U20 68-47
BV Rooi D1- BV Rush D1 58-28
BV Rooi H1-BBC H1 85-53

Programma 13/12:
EBCG U14 – BV Rooi U14 17:00u
Akros H1 – BV Rooi H1 20:45u

Programma 14/12:
Grave U12 – BV Rooi U12 10:00u

 
Henry Wijffelaars 45.17bridgen

Bridgeclub j.v.G.

uitslag 3/12
1 Hrn. Van Erp 66,67 % 2 Echtpr. Van 
Gerwen 57,92 % 3 Mevr.A.v.d.Velden- 
Hr. L.v.Uffelen 55,42 %.

Bc rOOI 750

Uitslag d.d. 3/12:
A-lijn: 1.Henk Schakenraad & Robert 
Janssen 56,77 2.Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 56,25 3.Will Schilder & 
Tino Hillenaar 54,17
B-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 57,92 2.Maria Broeke & Lin de la 
Parra 57,50  (3/4).Jan Derks van de 
Ven & Christ Verhoeven 56,94 (3/4).
Jetty van der Velden & Dirk Gillissen 
56,94
C-lijn: (1/2).Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 62,50 (1/2).Marcel Janse & Willy 
Swinkels 62,50 3.Marijn van de Akker 
& Evert Vugs 58,68 

B.c. “d’n einder ‘05”

Uitslag 3/12: A Lijn 1. Mia Poels- 

Ria v Zon 63.92 % 2. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 59.83 % 3. Hennie en Wil 
Merkelbach 58.58 % . B Lijn: 1. Bert 
Foolen- Leny v. Rooy 73.06 % 2. Diny 
v.d.Boogaard-Nel Dielemans 70.00 % 
3. Mieke v. Tiel- Hannie v. Grinsven 
69.28 % . Zie ook: www.deneinder.nl

Bc rOOI 750

Uitslag d.d. 3/12:
A-lijn: 1.Hetty van Geffen & Lieke Pie-
ters 56,25 2.Will Schilder & Tino Hil-
lenaar 54,17 3.Henk Schakenraad & 
Robert Janssen 53,65 
B-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 57,92 2.Maria Broeke & Lin de 
la Parra 57,50 (3/4).Jan Derks van de 
Ven & Christ Verhoeven 56,94 (3/4).
Jetty van der Velden & Dirk Gillissen 
56,94
C-lijn: (1/2).Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 62,50 (1/2).Marcel Janse & Willy 
Swinkels 62,50 3.Marijn van de Akker 
& Evert Vugs 58,68 

Bc De Beckart 

van 4/12:
A-lijn : 1. Heleen Wiers en Frans van 
den Boomen 54.86% en Riet en Cees 
van Hout 54.86 %  3. Jo Evers en Nelly 
van der Vleuten 54.37 % .B-lijn : 1. 
Betsie en Jan van Gerwen 67.70 % 
2. Bertha van de Laar en Mien van de 
Velde 62.50% 3. Mieke Raaimakers en 
Leny van Rooy 53.64 %.

Bc ’t Koffertje 

Uitslag van 8/12 en eindstand van 
cyclus 3
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
59,72; 2 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 59,38; 3 Willem Pieters & 
Harrie van Rijbroek 59,03
B-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 66,25; 2  Nelly Derks van de Ven 
& Jo Renders 60,00; 3 Jos van Bommel 
& Leon Heijckmann 57,08
C-lijn: 1 Leny van Kemenade & Rina 
Verhagen 62,58; 2 Marcel Janse & 
Willy Swinkels 57,33; 3 Bets van der 
Ven & Rietje Vianen55,25
Eindstand en promotie: A-lijn: 1 Jan 
Machielsen & Rien Voets 57,89; 2 
Cees Laas & Sjef van Rooij 57,14; 3 
Tonnie & Ton van Acht 55,78
B-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 58,82; 2  Jan Engbers & Leon He-
ijckmann 54,09; 3 Irmgard Etman & 
Dirk Gillissen 51,29
C-lijn: 1 Leny van Kemenade & Rina 
Verhagen 58,59; 2 Wil Merkelbach & 
Jeanne Swinkels 57,34; 3 Anny & Lena 
van Acht 53,80

Bridgeclub De Neul 

Uitslag 8/12:
A-lijn: 1. Nettie Passier en Ans Wage-
naar 61.72; 2. Harrie van Erp en Harry 
Hutschemaekers 59.90; 3. Nel van 
Hout en Riet van de Laar  57.81.
B-lijn: 1. Netty Leijtens en Nelleke 
Kappen 69.01; 2. Corrie Kapteijns en 
Babs van der Vleuten 62.76; 3. Sjef 
van de Kerkhof en Rinus Kuipers 57.55
C-lijn: 1. Wil v Rooij en Addy Rijkers 
62.76; 2. Liesbeth Bekkers en Ria Ver-
boort 58.85; 3. Ans van Bakel en  Riky 
van der Schoot  57.55.        
                               
Uitslag 3e cyclus
A-lijn: 1. Mia Poels  en Peter Wage-
naar 60.41; 2. Harrie van Erp en Harry 
Hutschemaekers 58.39; 3. Ria Habra-
ken en Toon Habraken 52.72
B-lijn (promoveren): 1. Sjef van de 
Kerkhof en Rinus Kuipers 55.45; 2. 
Wim van Iersel en Peter Schepers 
53.61; 3. Hannie de Laat en Zus van 
de Rijt 53.44
C-lijn (promoveren): 1 Ans van Bakel 
en  Riky van der Schoot 58.89; 2. An-
nie Lathouwers en Gonnie de Poorter 
55.03; 3. Ria Damen en Annie Stevens 
54.73
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
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7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl
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rooise Biljart competitie 

biljarten

In de 13e en laatste wedstrijd van 
de eerste helft van het seizoen 
2014/2015 werd er door Boskant 
en Oud Rooi uitstekend gescoord 
nl. 87 punten.
 
Korte partijen: Bas van Beers (Oud 
Rooi) 38 car. in 11 beurten (moy. 
3,45), Tiny van Mosseveld (Wellie 
Winne Welles) 40 car. in 13 beur-
ten waarbij een serie van 17 (moy. 
3,07), Richard van Liempd (Wapen 
van Eerschot) 38 car. in 13 beurten 
(moy. 2,92), Jan van Erp (Wellie 
Winne Welles) 26 car. in 13 beurten 
(moy. 2,0), Noud Klerkx (Boskant) 
20 car. in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Boskant – Dorpsherberg 

87-53, Kofferen – D’n Toel 75-65, 
St.Joris – Wellie Winne Welles 65-
71, Oud Rooi – ’t Pumpke 87-51, 
Wapen van Eerschot – Gin Keus 75-
57, Jachtrust – B.C. Eerschot 70-70.
Stand: 1 St.Joris 955, 2 Beurs 892, 3 
Wellie Winne Welles 869, 4 Boskant 
865, 5 D’n Toel 850, 6 Jachtrust 845, 
7 Oud Rooi 822, 8 Gin Keus 819, 9 
Wapen van Eerschot 810, 10 B.C. 
Eerschot (11) 799, 11 Kofferen (11) 
753, 12 ’t Pumpke 749, 13 Dorps-
herberg 700.
De uitgestelde wedstrijd Kofferen 
– B.C. Eerschot wordt maandag 8 
dec. a.s. ingehaald. In de week van 
5 januari 2015 starten we met de 2e 
helft van de competitie. 

rallycoureur Mats van den Brand 
wint startticket voor Wrc 2

autosport

Mediatraining, fysieke en mentale 
tests, verschillende interviews en een 
rijtest met de M-Sport Ford Fiesta 
R2 waren ingrediënten van de eerste 
Drive DMACK Fiesta Shootout. Ze-
ven finalisten gingen twee dagen de 
strijd aan om de felbegeerde hoofd-
prijs: volgend seizoen één WK wed-
strijd deelnemen in het WRC 2 met 
een Ford Fiesta R5 van het M-Sport 
fabrieksteam UK. 

De selectie bestond enkel uit win-
naars van wedstrijden voor de Drive 
D-Mack Fiesta Trophy bij het WRC 
2014, verreden in vijf verschillende 
landen. De winnaar van de Shoot-
out is geworden KNAF Talent First 
rallycoureur Mats van den Brand 
van het team Verkooijen Rally Sport. 
Mats nomineerde zich voor de Drive 

DMACK Shootout tijdens de ADAC 
Rallye Deutschland deze zomer 
waarin hij zijn WRC debuut maakte. 
Dankzij een constante wedstrijd met 
regelmatig tijden in de top van het 
Fiesta klassement wist hij uiteindelijk 
beslag te leggen op de tweede plaats 
in het Fiesta Trophy klassement. 

De Drive DMACK Fiesta Shootout 
bestond uit twee dagen waarin de 
finalisten verschillende tests moesten 
ondergaan. Een fysieke en mentale 
test waren onderdeel van het pro-
gramma maar ook werden er di-
verse interviews afgenomen onder 
andere met grote baas van M-sport 
Malcolm Wilson,  en Glenn Patterson 
van DMack Tyres. Uiteraard werden 
alle kandidaten, met de uiteindelijke 
winnaar Mats van den Brand, de 

andere Nederlanders Timo van der 
Marel, en Kevin van Deijne, en de 
nummer twee van de Drive DMACK 
Fiesta Trophy Tom Cave, onderwor-
pen aan een rijtest en beoordeeld 
door M-Sport coureur Ott Tanak. 

KNAF Talent First Mats van den 
Brand:
“Dit is echt ongelooflijk! Aan het 
begin van het seizoen was het alle-
maal nog zo onzeker. Lange tijd leek 
het erop dat ik misschien helemaal 
niet zou rijden. Vooral mede dank-
zij de steun van Verkooijen Rally 
Sport, het KNAF Talent First pro-
gramma en al onze sponsoren, heb-
ben we toch een succesvol  seizoen 
gehad met natuurlijk als geweldig 
hoogtepunt onze deelname aan de 
WK Rally van Duitsland. Onlangs 
heb ik ter voorbereiding van de 
Shoot-out samen met het team van 
Verkooijen Rally Sport nog een gra-
vel training doorlopen bij Higgins 
Rally School met instructeur rally-
rijder David Higgins. Ondanks dat 
de test tijdens de shootout op asfalt 
werd verreden heb ik toch veel van 
mijn ervaringen daar kunnen gebrui-
ken tijdens de shootout. Ik had dit 
echt niet kunnen bereiken zonder 
de samenwerking met Verkooijen 
Rally Sport en het KNAF Talent First 
programma. Natuurlijk wil ik ook 
M-Sport en DMack tyres bedanken 
voor deze geweldige kans. Het is 
echt een prachtige afronding op het 
einde van een geweldig seizoen!” 
Bron bericht: Verkooijen Rally Sport  
/ Mats van den Brand   

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 
PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

MFLORUrban Sofa

WINTERBANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

KIES VOOR DE KRACHT VAN VERSCHUREN

 Eerlijke banden voor de beste prijzen

 Vakkundige montage en controle

 Leverancier van alle bekende merken

 Uitstekend advies

Bel voor een scherpe offerte op maat

2014-2015 Nijnselnaren bestormen top DeMooirooicup

Ruud van der Rijt en Stefan Hulsen scoorden afgelopen zondag respectievelijk vier en drie keer tegen buurman VOW 
uit Zijtaart. Dankzij deze doelpunten bestormen ze de top van de ranglijst. Daardoor blijft het extra spannend bovenin.

Brett Veldkamp   VV Boskant  8
Johan vd Pas  VV Nijnsel  7
Robert Erven   Ollandia   6
Stefan Hulsen  VV Nijnsel  6
Ruud vd Rijt  VV Nijnsel  5
Stefan Erven   Ollandia   4
Toby Verhoeven  VV Nijnsel  4
Daan Rovers   VV Boskant  3
William Bekkers  Ollandia   3
Jan Wouters  Ollandia   3
Kyron Brus  Rhode   3
Joep vd Mortel  Rhode   3
Sander Driessen  Rhode   3
Koen Berkvens   VV Nijnsel  2
Paul Smeets  Rhode   2
Kyron Brus  Rhode   2
Maikel Merks   VV Boskant  2

Nick Lathouwers  VV Nijnsel  2
Daan van Dinten  Rhode   2
Nick Dortmans  VV Nijnsel  2
Rob vd Heijden  Ollandia   1
Frank vd Heijden  VV Boskant  1
Jim vd Zanden  VV Boskant  1
Paul vd Rijt  VV Nijnsel  1
Joost Vervoort  VV Nijnsel  1
Roel Brans   VV Boskant  1
Tim Stewart  Rhode   1
Tom Willems  Rhode   1
Jeroen vd Wijdeven Rhode    1
Leon Peters  VV Nijnsel  1
Maarten vd Linden VV Boskant  1
Roy vd Linden  VV Boskant  1
Rens vd Wijdeven  VV Boskant  1

Roois sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst



Woensdag 10 december 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 

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
Tv-Meierij

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

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 17 december 
zijn in Rondje Rooi de volgende on-
derwerpen opgenomen:  Versterking 
Erfgoed in Het Groene Woud in de 
praktijk - Roois Kamerkoor jubileert 
- Spannende Rooise voetbalderby’s  - 
Ronkende motoren bij “maïs cross” - 
Wat doet het Vrijwilligerssteunpunt? 
- Jeugd maakt kennis met “Werel-
den van Techniek” - Onderonsje 
Damiaancentrum “Wintervoer ma-
ken” - Start van buurtcultuurproject 
Kienehoef

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

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

Uitzending tot en met zondag 14 de-
cember  op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

NIEUW:  UPC-abonnees met een 
mediabox kunnen vanaf 2 december 
2014 TV Meierij digitaal ontvangen 
op kanaal 31.

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

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED op kanaal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz en digitaal via 
de mediabox op kanaal 31.

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

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

7 - 28 december 
Overdekte kerstmarkt

De Gasthuishoeve

 10 december 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

10 december 
Kerstmarkt Odendael

Odendael 

12 december 
Kerstparty
The Joy 

12 december 
Finale Ollandse 

biljartkampioenschappen
De Dorpsherberg  

12 december 
Rockin’ Daddy

de Beckart 

12 december 
Les femmes du 6ème étage’

Mariendael 

13 december 
Workshop Alternatieve kerststukjes

De Gasthuishoeve

 13 december 
Lampionnenoptocht 

naar de nieuwe kerststal
Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

13 december 
Tonpraatavond 

3 x 11 jaar Rien Bekkers
de Loop’r 

13 december 
Private Label

café d’n Dommel 

13 - 14 december 
Mexican Madness
Café Oud Nijnsel 

13 december 
Titelveiling

café Van Ouds 

13 december 
The Bluestalkers

de Ossekop 

14 december 
Winterbraderie
Sint-Oedenrode 

14 december 
Winterwandeling 

“de Veldweg”
vertrek vanaf Markt 

14 december 
Workshop ornamenten van verse 

wilgentenen
De Gasthuishoeve 

14 december 
Live kerstmuziek 

van de Mandogita’s
De Gasthuishoeve 

14 december 
Kerstconcert gemengd koor 
Cantecleer en koor Aurora

Knoptoren 

14 december 
Kerstconcert Gitaarvereniging 
Ancora en Muziekvereniging 

de Allegretto’s
De Loop’r 

14 december 
de Sanseveria’s

de Ossekop 

14 december 
Tonpraatavond 

3 x 11 Rien Bekkers
de Loop’r 

16 december 
Spirituele (strip)teken workshop

Mariendael 

17 december 
Biergilde

Proeverij Van Ouds 

18 - 21 december 
Serious Rooi

café ‘t Pumpke 

18 december
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

18 december 
Grootse vuurwerkshow

Sportpark de Neul 

19 december 
Kerstmarkt

Kentron-Novadic 

20 december 
Anne van der Heijden en Budokan 

Buddies
café d’n Dommel 

20 december 
Kaartavond 

CV ‘t Skrothupke
Café Oud Rooy 

20 december 
Kerstconcert Harmonie

de Beckart 

20 december 
The Two Tones, 

swing & boogieband
de Ossekop 

21 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
de Dorpsherberg 

21 december 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode

21 december 
Snertrit MTC d’n Dommel

Café d’n Dommel 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




