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Folders deze week:
Juwelier Opaal 
Silver Factory

‘t Paperas

20 NOVEMBER 

KOOPZONDAG
WINKELS OPEN IN SINT-OEDENRODE

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Afwisselend programma met verrassing bij Kunst- en Cultuurgala

Papgat heeft nieuwe Prins en Adjudant

“Gin gedonder, 
  hoe gekker hoe skônder”

Vrijdagavond 11 november, kwart 
over zeven ’s avonds. In de foyer 
van Cultureel centrum Mariënda-
el  stroomt het al aardig vol. Twee 
clowntjes plagen de binnenkomers 
een beetje. Belangstellenden, ge-
nomineerden, hotemetoten en per-
soneel door elkaar. “Dit is eigenlijk 
niks voor mij” verzucht Nico van de 
Wetering, spreekbuis van de geno-
mineerde stichting Bloemrijk Rooi. 
Even later, zonder het van elkaar te 
weten, laat zijn mede- stichtinglid 
Henk Grootendorst zich in bijna de-
zelfde bewoordingen uit. “Ik vind 
het ook helemaal niet zo spannend 
of we winnen of verliezen” voegt hij 
er aan toe. “Dat zeggen verliezers 
altijd,” grapt de interviewer, die op 
dat moment natuurlijk al weet dat 
de stichting de groepscultuurprijs in 
de wacht gaat slepen. 

Even later vult de grote zaal zich 
compleet. Op het podium Jan Buil, 

met zijn buut zogenaamd in de ver-
keerde zaal bezig. Want het is toch 
11-11-11? De meeste van zijn grap-
jes slaan wel aan. Na hem warmt 
dansvereniging Sunrise de zaal wat 
verder op, cultuurwethouder Jeanne 
Hendriks heeft echt werk gemaakt 
van haar openingstoespraak en 
maakt duidelijk dat kunst en cultuur, 
ook in economisch mindere tijden, 
toekomst heeft. Met Eindhoven als 
lichtend voorbeeld. Tonpaoters Daan 
Voets en Stefan van Acht, beiden 
twaalf jaar, krijgen met hun rollator-
act de zaal aardig mee en Lucas Vis, 
voorzitter van de nominatiecommis-
sie, breekt een lans voor de kunste-
naars die naar zijn idee vaak onder-
gewaardeerd worden. 
Lees meer op pag. 21

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Sieradenparty 
Dinsdag 22 november 

van 19.00 tot 21.00 uur

Zie pag. 5
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

Aan de inhoud van 
DeMooiRooiKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt. Best Law Advocaten is hét kantoor 

voor betaalbare juridische 
dienstverlening van hoog niveau aan 

het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

Horecaplan Kienehoefpark hamerstuk
Na drie decennia van afgeblazen 
plannen en afgekeurde procedures 
voor invulling van het Kienehoef-
park, lijkt de wet van Murphy nu 
eindelijk een gepasseerd station. 
De voorbereidingscommissie was 
donderdagavond vol lof over de 
gevolgde procedure en -  met wat 
kanttekeningen – over het favorie-
te horecaplan Parkzicht Kienehoef 
van vier Rooise ondernemers.

De commissie zag het bouwvlak 
graag iets gedraaid. Het staat nu 
recht op de noord- zuid- as van 
het park, en blokkeert daarmee 
de verbinding tussen het noorde-
lijk en zuidelijk deel van het park. 
Ook vond men de uitstraling van 

het pand op de schets te dominant 
voor een breed publiek.      
Maar het eerste kopje koffie – of 
erwtensoep, aldus Jan Verhagen 
– zal nog best lang op zich laten 
wachten. Als de gemeenteraad ak-
koord gaat, een formaliteit, kun-
nen in december de offertes ge-
daan worden en kan er in januari 
2012 worden aanbesteed. Maar er 
kan pas daadwerkelijk worden be-
gonnen als er een nieuw bestem-
mingsplan ligt, en dat zou wel eens 
januari 2013 kunnen worden. Als 
een eventueel bezwaarschrift ten-
minste geen roet in het eten gooit.
Parkzicht Kienehoef zal waar-
schijnlijk zeven dagen per week 
open zijn.

Moeizame voorzet kunstgrasdiscussie
Wie moet als eerste zeggen wel-
ke vereniging een kunstgrasveld 
krijgt, en welke niet? En op welke 
voorwaarden? Vragen waarmee 
de voorbereidingscommissie don-
derdagavond de bal terug wilde 
spelen aan de verenigingen zelf, 
of aan het college. Pas in de twee-
de ronde kwam er duidelijkheid 
over de aanpak.

Het onderwerp was op de agenda 
gekomen vanuit de sportnota. 
Portefeuillehouder René Dekkers 
benadrukte dat het college géén 
advies had gegeven, het stuk was 
slechts een “opiniërende nota”. 
De fracties moeten zelf aangeven 
of de criteria in de nota voldoende 
waren. Waarop hij de bal terugge-
speeld kreeg: waarom kwam het 

college zélf niet met een voorstel?
Er volgden uitgebreide uiteenzet-
tingen en discussies over de ont-
wikkelingen in kunstgras, of met 
name de voetballers daar zelf wel 
op willen spelen, of dat wel zo ge-
zond was als gewoon gras, de ene 
vereniging werd vergeleken met 
de andere, of een multifunctioneel 
kunstgrasveld wel werkbaar is. 
“Als gemeente alleen kunnen we 
zo weinig” merkte Tom van Wan-
rooij (HvR/PvdA) tot slot op, wij-
zend op de krappe begroting.  

Uiteindelijk kon iedereen zich vin-
den in het voorstel dat Dekkers 
gaat zoeken naar  mogelijkheden 
binnen de begroting, en samen 
met de verenigingen wordt ge-
zocht naar een oplossing.

Jan Verhagen zoekt publieke tribune op
Jan Verhagen heeft de reputatie dat 
hij nogal eens recalcitrant is. Zelfs 
binnen zijn eigen CDA-fractie voer-
de hij soms oppositie. Maar de afge-
lopen jaren liep hij aardig in de pas. 

Wel kleurde hij de vergaderingen 
af en toe met een onschuldige 
stunt. Zoals de bats die hij vorig 
jaar meenam naar de gemeente-
raad voor een demonstratie gra-
ven in archeologisch waardevolle 
landbouwgrond. 
In de voorbereidingscommissie van 
dinsdagavond 8 november leek hij 
het opnieuw te flikken. Na zo’n 
anderhalf uur vergaderen nam hij 
plaats op de publieke tribune. 
“Mag ik even een punt van orde?” 
vroeg Tilly van den Tillaar. “Neemt 
de heer Verhagen niet meer deel aan 
deze vergadering?”. Voorzitter Hans  
Hulsen maande hem om weer plaats 
te nemen achter de vergadertafel, 
maar Verhagen knipperde nog niet 
met zijn ogen. Na enige seconden 
doodse stilte trok Hulsen maar zijn 
eigen conclusie. “Dan neem ik maar 
aan dat u vanavond niets meer in 
te brengen heeft.” Verhagen knikte 

bevestigend.
Het voorval ging als een lopend 
vuurtje, maar volgens Verhagen was 
er niks aan de hand. “Dinsdag had 
ik mijn inbreng geleverd en heb ik 
de vergadering verlaten. Fractiege-
noot Rien zou de rest behandelen. 
Ik ben stukken gaan inzien voor 
donderdag. Daarna heb ik plaats-
genomen op de tribune. Ik herinner 
me wel dat ik dat al eerder gedaan 
heb. Toen de voorzitter zei dat er 
nog een besloten deel kwam, ben 
ik weer aan de commissietafel gaan 
zitten. Ik ben van mening dat raads-
leden zich meer en meer onder het 
publiek moeten begeven.”

We bedanken eenieder voor het getoonde medeleven met 
het verlies van onze moeder, 

oma en de bijzondere vrouw die ze was:

Cocky Buren - van Steensel

Met dankbare herinneringen 
kijken we terug naar haar begrafenis 

die op 1 november heeft plaatsgevonden.

Familie en vrienden van Cocky

Start bouw sporthal vertraagd
De nieuwbouw van sporthal De 
Streepen in Sint-Oedenrode start 
later. Aanvankelijk zou de bouw 
starten in oktober. De start is nu 
gepland in december.

Er is overleg geweest met aanne-
mer Giesbers-Wijchen Bouw B.V. 
uit Wijchen. Binnen dat overleg 
moesten de laatste puntjes op de 
‘i’ worden gezet. Dat kostte meer 
tijd dan gepland. De opdracht 

voor de bouw werd, na open-
bare aanbesteding, gegund aan 
Giesbers-Wijchen Bouw B.V. te 
Wijchen. Het bedrijf heeft ervaring 
met het bouwen van sporthallen. 
Het bedrijf schakelt bij de bouw 
ook ondernemers uit de regio in. 
Giesbers-Wijchen bouwt de sport-
hal voor een bedrag binnen de 
begroting. Het gebouw is naar 
verwachting begin augustus 2012 
gebruiksklaar.

Ondernemers stemmen voor 
reclamebelasting
Afgelopen maandag kwamen on-
dernemers uit het centrum van Sint-
Oedenrode bijeen om te stemmen 
voor of tegen extra reclamebelas-
ting. Eigenlijk was het een stem 
voor of tegen het Centrummanage-
ment dat formeel nog steeds in de 
oprichtingsfase verkeerd. Van de 
113 aangeschreven ondernemers 
waren er 64 aanwezig. 84% Daar-
van stemde voor en dat leverde veel 
lachende gezichten op.

Het lijkt misschien raar dat onder-
nemers voor extra belasting stem-
men, maar daar is dan ook een re-
den voor. Met het geld – 90% van 
de betrokkenen zal een bedrag 
van ongeveer 450 euro per jaar 
moeten betalen – kan Centrum-
management het centrum aan-

trekkelijker maken. Daarbij staan 
een aantal speerpunten centraal, 
zoals Strategie en Bereik, Onder-
houd en Beheer, Promotie en Eve-
nementen en Communicatie. Nu 
de kogel door de kerk is kan Cen-
trummanagement van start.

Centrummanager Gé Muller toon-
de zich zeer verguld. “ik ben er 
erg trots op wat we bereikt heb-
ben. Deze groep verdient een groot 
compliment”, wijst hij naar de vrij-
willigers die al meer dan een jaar de 
kar trekken. De Rabobank deed al-
vast een eerste duit in het zakje om 
de start extra kracht bij te zetten.  In 
het kader van Coöperatief Dividend 
schenken ze 7500 euro. Over vier 
jaar vindt er een evaluatie plaats of 
het project goed verloopt.

DANKBETUIGING

Met ouderavond, workshop en internetspeurtocht

Week van de Mediawijsheid in de 
bibliotheek

De Week van de Mediawijsheid 
(21-27 november) is een initia-
tief van Mediawijzer.net om meer 
aandacht te vragen voor het be-
lang van mediawijsheid. Het the-
ma dit jaar is media-opvoeding. 
Kinderen lijken redelijk media-
vaardig, maar ze gebruiken lang 
niet alle mogelijkheden en onder-
schatten de risico’s. Opvoeders 
voelen intuïtief vaak aan waar de 
gevaren liggen, maar zijn minder 
thuis in de media. Daarom biedt 
de Bibliotheek De Meierij tijdens 
de Week van de Mediawijsheid 
een programma aan waarin kin-
deren met de hulp van ouders, 
leerkrachten en bibliotheken leren 
zich bewust te worden van de mo-
gelijkheden én risico’s van media.

Maandag 21 november 20.00 uur: 
En? Hoe was het vandaag op in-
ternet? Ouderavond over kinderen 
en media. Bibliotheek Sint-Oeden-

rode, Markt 30

Entree: gratis Vraagt u weleens 
aan uw kind hoe het op internet 
was? Waarschijnlijk niet. Voor de 
meeste kinderen is de computer 
een vanzelfsprekend onderdeel 
van hun leven geworden. Die van-
zelfsprekendheid is ook te zien 
in het gemak waarmee ze allerlei 
computertoepassingen gebruiken. 
Websites bezoeken, online ga-
men, filmpjes maken, chatten en 
deelnemen aan Facebook, Hyves, 
Twitter etc. Het is hierbij heel be-
langrijk om mediawijs te zijn, maar 
wat is dat eigenlijk? En hoe kun je 
als ouder je kind daarin begelei-
den? Sas Evers, als Nationaal Me-
diacoach verbonden aan de biblio-
theek, gaat in samenwerking met 
SKOSO in op deze vragen en geeft 
praktische tips en voorbeelden.

U bent van harte welkom!  

Sint-Oedenrode 
vroeger, 

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

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

• Boerenkool met spekjes 100 gr. € 0,59
• Italiaanse pasta salade 100 gr. € 0,79
• Hollandse broccoli 500 gr. € 0,59
• Chiquita bananen kg. € 0,99

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Klaar voor de winter?
Wij wel! Mountainbikes: 

20% korting op modellen 2011, 

PLUS: 10% op de nieuwste 29ers van 
Scott, Stevens en Trek. (voorraad beperkt)

Winterkleding: warme thermo 
broeken, handschoenen en overschoenen...

wij hebben het op voorraad! 
Sint kan wachten want nu is het koud.....

 

Aanbieding: Craft winterbroek  

plus Craft onderhemd samen voor € 99.95

“ Het Roois Kaashuis ”

Heeft u al aan kerstpakketten gedacht ?

Kerkplein 1a, 5492 AN Sint-Oedenrode, Tel. 0413-478791

De mooiste kerstpakketten 
en relatiegeschenken geheel 

naar wens samen te stellen

Kom vrijblijvend langs 
of maak een afspraak

Vergadering DGS
Maandag  21 november om 
20.00 uur is er een achterbanver-
gadering van DGS in het verga-
derzaaltje van Brasserie de Bele-
ving aan de Hertog Hendrikstraat 
te Sint-Oedenrode. Eventuele 
vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Politieke 
bijeenkomsten

Expositie wereldberoemde Willem van Scheijndel 

Londen, Parijs, Amsterdam en …. Sint-Oedenrode

Dankzij de wereldberoemde kun-
stenaar Willem van Scheijndel 
hoort Sint-Oedenrode ineens 
thuis in dit rijtje. Eigenlijk komt 
dat door zijn zus Annemiek. Zij 
haalde haar broer over om te 
komen exposeren in haar woon-
plaats. Normaal gesproken han-
gen de prachtige schilderijen in 
galeries in de grote steden van Eu-
ropa en ver daarbuiten, maar voor 
deze ene keer een uitzondering. 
Willem heeft besloten om mee te 
werken aan het plan van zijn zus. 
Tot het eind van dit jaar laat hij 
zijn werken zien in het hart van 
Sint-Oedenrode, in het oude pand 
van ABN-AMRO. Daar mag Rooi 
heel erg trots op zijn….

De in Naaldwijk geboren Willem 
van Scheijndel loopt al een kleine 
dertig jaar mee in de kunstwereld. 
Al direct vanaf het begin exposeert 
hij in bekende galerieën. Eerst in 
Nederland, maar daarna ook in het 
buitenland, zoals Londen, Antwer-
pen, New York, Toronto en Parijs. 
Hij werd uitgenodigd om zijn schil-
deren in het Louvre te laten zien. 
“Het hoogtepunt van mijn carri-

ère”, aldus Van Scheijndel. 
Willem van Scheijndel is altijd op 
zoek naar het mysterie. Zijn werken 
zijn  niet in een hokje te plaatsen. 
Van Scheijndel staat dan ook te 
boek als een eenling in de heden-
daagse schilderkunst.  Altijd is er bij 
hem behoefte aan een zekere geo-
metrie en systematiek in zijn werk. 
Zijn schilderkunst is in essentie ge-
baseerd op een these van Albert 
Einstein, namelijk dat mysterie ‘het 
mooiste is wat een mens kan erva-
ren, want het mysterie is de basis 
van zowel de kunst als de weten-
schap.’ Wat er op het doek komt is 
vaak voor Van Scheijndel zelf ook 
nog een mysterie. “Wanneer ik be-
gin weet ik het liefste niet wat ik ga 
doen”, aldus de kunstenaar. 

Normaal gesproken hebben ten-
toonstellingen een bepaald thema. 
Maar deze keer is dat anders. Van 
Scheijndel: “Ik kan in twee weken 
tijd natuurlijk geen werken maken 
voor een hele expositie. Vandaar dat 
er schilderijen hangen uit allerlei pe-
riodes van mijn leven. Het zijn vooral 
fragmenten van de laatste jaren, een 
opeenstapeling van ervaringen.”

Annemiek speelde al langer met 
het idee om haar broer in Rooi uit 
te nodigen voor een expositie. “Ik 
wil de mensen in Rooi laten zien 
wat mijn broer maakt. Al een tijdje 
houd ik een aantal panden in de 
gaten die geschikt zouden kunnen 
zijn. Toen dit vrij kwam vond ik het 
meteen een ideale plek. Ik dacht: 
ik breng het bij de mensen op de 
stoep!”, straalt Annemiek. Ook 
Willem is erg tevreden met de lo-
catie. “Mijn zus belde me en toen 
is het heel snel gegaan. Ik ben ko-
men kijken en vond het pand net-
jes en schoon. Daarnaast is het hier 
prachtig licht binnen en  laagdrem-
pelig, dat vind ik heel belangrijk.”
De expositie is tot aan het einde 
van het jaar te zien op het volgende 
adres: Heuvel 18, Sint-Oedenrode. 

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag van 11.00 
tot 17.00 uur. Vrijdags van 11.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur. Aanstaande zaterdag 
is Willem van Scheijndel zelf aanwe-
zig om belangstellenden te woord te 
staan onder het genot van een drank-
je. Iedereen is van harte welkom.

Hart voor Rooi/
PvdA
De achterban bijeenkomst van 
Hart voor Rooi/Partij van de Ar-
beid is op maandag 21 november 
2011 om 20.00 uur in de com-
missiekamer van het gemeente-
huis (witte vleugel). Verdere info 
over Hart voor Rooi/Partij van de 
Arbeid vindt u op 
www.hartvoorrooipvda.nl

Vlooienmarkt 
Op zondag 20 november houdt buurtvereniging Grieboo van 9.30 tot 
15.00 al weer voor de tiende keer haar jaarlijkse vlooienmarkt in dorpshuis 
de Geut in Wijbosch. De entree bedraagt € 1.50 kinderen t/m 12 jaar gra-
tis. Voor kraamhuur tel. 073-5475121 of yvonnevdheijden67@gmail.com

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

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

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

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

2 4e  ROOISE 
 KLOMPENKLET S

Vrijdag 25 november, 20.00 uur
Zaterdag 26 november, 20.00 uur
Zondag 27 november, 15.00 uur

Zalencentrum De Beurs
Heuvel 44, Sint Oedenrode

Er zijn nog kaarten 
beschikbaar !!

Bij Zalencentrum De Beurs
Entree € 12,=

Voor zondag 27 nov. zijn er ook 
kaarten verkrijgbaar,

incl. brunch en entree € 22,=
Organisatie K.V. de Narrekap

Papgat heeft nieuwe Prins en Adjudant (vervolg voorpagina)

 “Gin gedonder, hoe gekker hoe skônder”

Op een geweldige carnavaleske 
en spectaculaire wijze kwamen de 
neije Prins van ons Papgat en zijn 
Adjudant tevoorschijn tijdens het 
‘hollandse’ 11-11 bal in De Beurs. 
De spanning was behoorlijk op-
gelopen en uiteindelijk, om 22.00 
uur, werd Prins Frans Pap d’un 
Derde met zijn Adjudant Hans 

voorgesteld aan de Rooi-
se Papbuiken.

Prins Frans Pap d’un Der-
de (Frans Willems uit Nijn-
sel) is de 47ste prins van 
Papgat. Zijn adjudant stond niet 
veel later in de spotlights: Hans 
van der Heijden. Frans is al vanaf 

de start van 
CV d’n Egelantier, zo’n 22 jaar 

geleden, betrokken bij de carna-
valsvereniging uit Nijnsel. Hans 
loopt vanaf zijn vijfde al rond bij 

‘de Heikneuters’.

De installatie van Prins Frans en 
Adjudant Hans werd gedaan door 
President Ed Steenbakkers. Aan 
het begin van de avond werd er af-
scheid genomen van Prins Mari Pap 
d’n Urste en zijn Adjudant Theo. Zij 
gaven aan enorm dankbaar te zijn 
voor alle fijne reacties en ondersteu-
ning die ze door het jaar heen gekre-
gen hebben. Ze kunnen naar eigen 
zeggen terugkijken op een leuke en 
waardevolle periode van hun leven.

DJ Maarten zorgde voor een 
echte Hollands spette-
rende carnavaleske feest-
avond.   Dansvereniging 
Sunrise met hun nieuwe 
outfits, ontworpen door 
Whitley Vogels, danste 
een geweldige show. De 
Neultoeters verzorgde 
de muziek. Kortom, een 
verrassende en zeer 
gezellige avond in De 
Beurs. Het feest begint 
weer van voor af aan, 
maar nu met een nieuw 
duo aan het roer.

Komende zondag 20 november is 
iedereen van harte uitgenodigd op 
de receptie van de Prins Frans en 
Adjudant Hans. Van 13.15 uur tot 
ongeveer 18.30 uur in de Beurs.

Prins Frans Pap d’n Derde:
Frans Willems is woonachtig in Nijnsel en zoals een echte Prins betaamt 
een flinke carnavalsliefhebber. Frans, die werkzaam is bij Ahrend, heeft 
een vrouw (Dorien) en twee kinderen (Sietse en Bouke). Hij is al 22 jaar lid 
van CV d’n Egelantier. Meteen vanaf het begin was hij er bij betrokken en 
nog steeds is hij één van de grote initiators. Hij regelt van alles binnen de 
club. Frans: “Mijn naam gonst al 10 jaar rond als het om de nieuwe prins 
gaat. Maar ik heb altijd gezegd dat ik alleen Prins wil worden als niemand 
er rekening mee houdt en dat was deze keer het geval! Met Hans had ik 
al heel lang een afspraak staan dat hij mijn Adjudant zou worden als ze 
me zouden vragen voor Prins en andersom. Toen de PK me vroeg zei ik 
meteen ‘ja’. ‘Hoef je het thuis niet te overleggen?’, vroegen ze. Dat had ik 
natuurlijk al lang gedaan! We hebben voor deze slogan gekozen, omdat 
hij kort en krachtig is. Het plezier maken staat voorop!”

Adjudant Hans van der Heijden:
Ook Hans komt uit Nijnsel. Hij is eigenaar van Zwembadenbouw.nl dat 
onlangs nog een nieuw pand opende aan de Kerkdijk. Hans heeft een 
vrouw (Esther) en ook twee kinderen (Imke en Suzan). Toen Hans vijf 
was, liep hij al rond bij de Heikneuters. Vanaf zijn zestiende is hij daad-
werkelijk lid en inmiddels is hij vicevoorzitter. Ook was de adjudant al 
eens lid van de Raad van Elf. Hans: “Ik ben er trots op dat ik adjudant 
ben. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Veel telefoontjes, 
sms’jes en bezoek.  
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T

Simon

Ons plan, 
jouw idee

> Tweekappers 
> seniorenwoningen
> vrijsTaand geschakelde woningen
> zelfbouwkavels

‘Voor de 
hobby van 
mijn man, 
een aparte 

kamer’

‘Nagenieten 
met de 

tuindeuren 
open, daar 
worden wij

blij van’

‘Toch fijn 
dat we 

gekozen hebben 
voor een extra 
slaapkamer’

Aanvang 19.15 uur
Locatie de Beckart in Nijnsel

Informatieavond 
woensdag  

30 november a.s.

Rooise tweeling geboren op 11-11-‘11
Kim en Rob Dekker zijn afgelopen 
vrijdag vader en moeder geworden 
van een prachtige tweeling. Toe-
valligerwijs dus op de meest bijzon-
dere dag van het jaar, namelijk op 
de elfde van de elfde in 2011! De 
baby’s heten Evi en Anne en zijn 
geboren in het Bernhoven zieken-
huis in Veghel. Om 10.18 uur kwa-
men ze ter wereld en allebei wegen 
ze 2540 gram. Zowel de moeder 
als haar kinderen maken het goed. 
Moeder Kim poseerde samen met 
haar kinderen en haar Oma Jo en 
moeder Maria. Vier generaties! 

Sieradenparty in de Wereldwinkel
Kom op dinsdag 22 november van 
19.00 tot 21.00 uur kennis maken 
met het prachtige fairtrade ca-
deauassortiment van de 

Wereldwinkel. Het betreft sieraden 
en accessoires. Uiteraard kun je al-
les passen en uitproberen en voor 
deze avond krijg je een speciale 

sieraden korting van 10 %. 

Wereldwinkel, Markt 30, 5492 AB, 
Sint-Oedenrode, tel: 0413 477146

advertorial

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2,5 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

JAN PHILIPSEN
Van F.A.C. Hypotheken. 

Hartelijk dank voor de 
snelle, correcte en 

professionele afwerking van 
onze hypotheek. 

Hannie en Frans

Geboren 11-11-‘11

Evi & Anne

dochtertjes van Rob en Kim 
Dekker- van Weert

zusjes van Lars

Laan ten Rode 10
5491 GH  Sint-Oedenrode

Geboren 5 november

Steef

Zoon van 
Eric van Oirschot 

en Colinda Markus

Den Ekker 1, 
5491 ZK, Sint-Oedenrode

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

Geen zin om te koken ? Wij wel !
www.slagerijverheijen.nl

Dude where’s my car?

Het kan zijn dat iemand 
afgelopen zaterdag zijn 

auto is kwijtgeraakt. Geluk-
kig was hij redelijk makkelijk 

terug te vinden…

Meld uw 
familieberichten aan via 

redactie@demooirooikrant.nl 
of loop binnen op ons kantoor 

Heuvel 17
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47.⁵⁰
/mnd*

�55.-

* Deze prijs geldt voor het Glasvezel Alles-in-één Pakket Brons. Na 12 maanden 
vervalt de korting van € 7,50 en betaal je € 55,- /mnd. Vraag de verkoper of kijk 
op kpn.com/glasvezel voor de (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid. 
kpn winkel Uden | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Nu gratis monteur bij een 
Glasvezel Alles-in-één Pakket

De eerste 12 maanden 
€ 7,50 korting

AD-12653/10-11

Basisscholen staan stil bij Dag van Respect

Afgelopen donderdag was het voor 
de zesde maal de Dag van Respect 
in Nederland. Tienduizenden ba-
sisschoolleerlingen stonden stil bij 
het thema. Ook in Sint-Oedenrode 
werd er flink aandacht aan be-
steed. Het thema van dit jaar was: 
“Respect voor jezelf.”

Evenals vorig jaar trokken wethou-
ders met enkele gastsprekers naar 
verschillende scholen in Rooi om 
met de kinderen van gedachten 
te wisselen. Zo ging Henriette van 
den Berk op pad met Louis Kleijne. 
Een deskundige op het gebied van 
het oorlogsverleden in Sint-Oe-

denrode. Hij is onder andere con-
sul van de oorlogsgravenstichting 
in Rooi. Daarnaast verzorgd hij al 
jaren gastlessen op basisscholen als 
het thema Tweede Wereldoorlog 
de revue passeert. Wat is respect 
en wat is respectloos? Over die 
vragen werd hardop nagedacht. 

De kinderen in Nijnsel luisterden 
goed naar Van den Berk en Kleijne.

Vredesposter
De laatste maanden hebben ver-
schillende basisscholen in Sint-Oe-
denrode deelgenomen aan het Vre-
desposterproject. Samen tekenden 
ze er, rondom het thema ‘vrede’, 
lustig op los. In het kader van de Dag 
van Respect werden donderdagoch-
tend de makers van de mooiste te-
keningen in het zonnetje gezet. 

De burgemeester en dhr. Grimbel 
du Bois van de Lionsclub reikten de 

prijzen uit. Uiteindelijk won Kirsten 
Brusse de Vredesprijs. Haar naam 
komt nu op een klein schildje te 
staan, wat weer thuis hoort op een 
groot schild. Ooit eens geschonken 
door Engelse veteranen. Ook de Li-
onsclub beoordeelde de tekeningen 
en koos drie winnaars. Voor hen 
maakte Dries Schouten van de Oda-
school de mooiste tekening. Stan 
van Heesch van Basisschool Nijnsel 
werd tweede en zijn schoolgenootje 
Famke van Wijk kreeg de derde prijs.  

KIEN!!!!!

Op Odendael wordt van alles 
gespeeld. Biljart, jokeren, rikken, 
maar ook kienen. Dat levert zo 
nu en dan mooie taferelen op. Als 
iemand kien heeft gaan de hand-
jes in de lucht, maar zou dat deze 
keer ook het geval zijn geweest? 
Zo vaak kien in één keer? Nee, dat 
niet, maar het plezier was er niet 
minder om.

Wij besluiten nù
om niets te besluiten, sprak 
hij besluitvaardig.
   Kees Hermis

Een leerling bekijkt een aantal vredesposters in Mariëndael
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Duinweg 20D 5482VR Schijndel
Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl 

Ambtenaar met zwangerschapsverlof: 
motie niet uitgevoerd
Het zal je maar gebeuren. Dien 
je met twee fracties een motie in, 
wordt die aangenomen, merk je 
dat die gewoon niet is uitgevoerd 
omdat de betreffende ambtenaar 
met zwangerschapsverlof was. Het 
gebeurde vorige week dinsdag-
avond 8 november in de voorberei-
dingscommissie, bij de vaststelling 
van het Milieu & Duurzaamheid 
jaarprogramma 2012. 

Janneke van den Heuvel (HvR/
PvdA) herinnerde er aan dat haar 

fractie en de DGS in de gemeen-
teraad van december 2010 samen 
een motie hadden ingediend, die 
ook was aangenomen: aan het 
M&D-programma zouden twee 
subparagrafen worden toege-
voegd, namelijk Lucht en Geluid. 

Dit was echter niet gebeurd. Por-
tefeuillehouder Henriëtte van den 
Berk excuseerde zich daarvoor, en 
zou er schriftelijk op terugkomen. 
“Wij voelen ons als fractie niet 
serieus genomen en u neemt het 

milieu ook niet serieus,” reageerde 
het raadslid. 

Na enig doorvragen kwam de aap 
uit de mouw: de betreffende amb-
tenaar was met zwangerschaps-
verlof geweest. “Maar toch geen 
elf maanden!” stuiterde Van den 
Heuvel, en daar moest de porte-
feuillehouder haar gelijk in geven. 
Een poging om het programma als 
hamerstuk op de agenda van de 
gemeenteraad te zetten was dan 
ook gedoemd om te mislukken.   

Kapel Heilige Martinus schenkt voedselbank eten
Afgelopen vrijdag, 11 november 
2011, schonk de Kapel van de Hei-
lige Martinus eten t.w.v. €1000,- 
aan de voedselbank. ”Elk jaar 
worden er bij de kapel zo’n 8000 
tot 10.000 kaarsen  verkocht voor 
€0,50 per stuk”, aldus woordvoer-
der Martien Kluytmans. “Wij zijn 
dankbaar dat ook wij onze man-
tel kunnen delen.” 11 November 
vieren we immers het feest van de 
heilige Martinus, die zijn mantel 
in tweeën sneed en deze deelde 
met een arme man.

De kapel steunt graag een goed 
doel uit Rooi. Dit jaar werd geko-
zen voor de voedselbank. De voed-
selbank gaf aan dat zij een koelkast 
goed konden gebruiken en zo werd 
er contact gezocht met Roxs Elec-
tro. Eigenaar Tonnie Heijmans on-
dersteunde het goede doel en stel-
de een koelkast ter beschikking. Het 
gehele bedrag van €1000,- bleef zo 
beschikbaar voor etenswaar.

Als coördinator van de voedsel-
bank, nam Fried van de Laar met 
dank de gulle gave in ontvangst. 
"We spelen eigenlijk iedere week 
voor sinterklaas. Voor 17 gezinnen 
en alleenstaanden uit Rooi verzor-
gen wij wekelijks de pakketten. 

Dit kunnen we alleen maar doen 
dankzij schenkingen zoals deze. 
80% komt van gesponsorde ar-

tikelen.” Het geld gaat naar de 
Stichting Ommekaar, die de finan-
ciën van de voedselbank beheert.

Hogere eigen bijdrage bejaardentehuis en thuiszorg
Personen met een relatief hoog 
vermogen gaan vanaf 1 januari 
2013 een hogere eigen bijdrage 
voor de AWBZ (bejaardentehuis en 
verplegingshuizen) en de WMO 
(thuiszorg en woningaanpassin-
gen) betalen. Deze maatregel, die 
is aangekondigd in het regeer-  en 
gedoogakkoord, levert een bespa-
ring op van € 80 miljoen per jaar.

In de huidige situatie wordt men 
geacht 4% rendement op het 
box 3-vermogen (denk hierbij aan 
banktegoeden, aandelen, vrucht-
gebruik, onroerend goed etc.) te 
behalen. Voor die berekening wor-
den wel de eerste € 21.000 van 
het vermogen per persoon buiten 

beschouwing gelaten.

Het plan is echter om niet langer met 
4% rendement te rekenen maar met 
8% rendement. Met name ouderen 
die heel hun leven zuinig hebben 
geleefd kunnen nu worden gecon-
fronteerd met eigen bijdrage die kan 
oplopen tot ruim € 2.100 per maand. 
Met dit veronderstelde rendement 
zullen veel ouderen moeten interen 
op hun vermogen. Het is dan wellicht 
een goed moment om schenkingen 
aan de (klein)kinderen te doen om te 
voorkomen dat een hogere bijdrage 
moet worden betaald.

Wilt u hulp bij het opstellen van 
een schenkingsplan? Neem dan 

contact op met Van de Ven Ac-
countants | Adviseurs, te bereiken 
via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: 
info@vdven.nl.

advertorial

Sint tips:
Mooie dekbedovertrekken van: 

PIP, Beddinghouse, Cinderella, Disney etc.

Tevens is onze nieuwe collectie 
relaxfauteuils binnen

Baddoeken
Keukensetjes

Badjassen
Strandlakens

Nijverheidsweg 4 - 5492 NK  Sint-Oedenrode - Tel: 0413-476805
Bedrijventerrein Nijnsel - www.vennotex.nl

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

Donderdag t/m zaterdag          

Chiquita  Bananen                                    
per kilo       € 0,99
Courgette                                                                                                   
per stuk                 € 0,79
Witlof                                                                                                  
500 gram                  € 0,99

Ook deze week zijn de appels en peren weer erg voordelig. 
Kom naar de winkel voor nog  meer scherpe aanbiedingen.
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Schooltje speule aachter de heg
 (Schooltje spelen achter de heg; spijbelen.)

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Frans Willems en Hans van der Heijden
Neije prins en adjudant

Bij nul graden is
er geen gedonder

Maar met de
komst van de 

nieuwe vorst schiet 
het er toch 
aardig onder!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Verstorven gemis
 
 

 als het gebroken licht
 zich plooit naar
 het romaanse venster

 valt ook de stilte binnen,
 vult de ruimte zich
 met de afwezigheid
 van mijn aardse zinnen
 
 het amper ervaren
 van mijzelf

 vertaalt het mystieke niets
 doordrongen in
 ieder hoog gewelf
 
 een glazen pilaar
 opgericht terzijde
 van een verholen nis
 
 is mijn verloren ik
 verbeeld als het waren
 een verstorven gemis
 
 

Meidenplaza 

“We bieden meiden een eigen plek”

aldus Monique Stegenga, jonge-
renwerkster Salus: “Een plek waar 
ze zichzelf kunnen zijn en gezel-
lig met andere meiden op kunnen 
trekken,” Met name het vrijblij-
vende karakter is belangrijk. Elke 
woensdagmiddag houdt ‘Mei-
denplaza’ open inloop en kunnen 

alle Rooise meiden tussen 11 en 
16 jaar terecht bij Salus jongeren-
werk in Mariëndael. 

Elke keer staat er een activiteit op 
het programma. De keus is echter 
aan de meiden zelf of ze wel of 
niet mee willen doen. “We merken 

vaak dat we hele leuke activiteiten 
hebben en dan komen de verhalen 
pas daarna”, vertelt Shanice van 
der Kieft, stagiaire sociaal-cultu-
reel werk. Afgelopen woensdag 
belandden de gesprekken via de 
Turkse thee, bij andere culturen, 
om uiteindelijk bij de eigen groot-
ouders te belanden. “Hoe zouden 
onze kinderen later hun opa’s en 
oma’s noemen?” vroeg één van de 
meiden zich af. Zij noemde de hare 
‘opa en oma Bono’. 

Al met al een gezellige bende. Naast 
nagellakken, girls creatief, een be-
zoek van het CJG (Centrum Jeugd 
en Gezin), of een keer een Coca-
Cola proef, wordt er vooral gezel-
lig gekletst. Zo vertelde  één van 
de  meiden spontaan hoe zij terecht 
kwam bij ‘Meidenplaza’. Ze werd 
gepest op school, tot haar moeder 
in de krant las over ‘Meidenplaza’. 
Inmiddels heeft ze er vriendinnen 
en komt ze vaak. En op school? Ze 
is inmiddels een jaar verder en ge-
pest wordt ze niet meer. 

‘Meidenplaza’, iedere woensdag 
van 13.30 tot 17.00 uur. Loop 
gewoon eens binnen of vraag 
om informatie via jongerenwerk@
welzijnsalus.nl. Op 30 november 
staat er ook weer een interessante 
activiteit op het programma. Dan 
geeft de GGD een voorlichting 
over gezonde voeding.

Workshop “Starten met Social Media”

Op 21 november aanstaande orga-
niseert het Starterscollectief Sint-
Oedenrode de workshop 'Starten 
met Social Media'. De workshop 
wordt verzorgd door Fruitcake 
(Webdevelopment en Design).

De laatste tijd is social media een hot 
item geworden. Je vindt het terug in 
de krant, het is verweven in websites, 
komt naar voren op tv, enz.. Voor 
veel ondernemers blijft het echter de 
vraag: hoe kan het voordeel opleve-
ren voor het eigen bedrijf? Hoe kan 
het bijdragen aan meer klanten voor 
het bedrijf? En het meest belangrijk: 
hoe ga je er nu daadwerkelijk mee 

aan de slag?
In de workshop ‘social media, de 
praktijk’, legt Fruitcake uit hoe Twit-
ter, Linkedin en Facebook nu echt 
werken. We gaan met elkaar aan de 
slag met deze vormen van social me-
dia. Accounts worden aangemaakt, 
eerste berichten worden geplaatst en 
je netwerk krijgt tijdens deze avond 
al echt vorm. Dus laptop (en smart-
phone) mee, en aan de slag!

Om het organisatorisch soepel te 
laten verlopen, kunnen er maxi-
maal 15 enthousiaste starters aan 
deze avond deelnemen. Schrijf je 
dus snel in, want vol = vol!

Normale prijs van deze workshop 
bedraagt € 200,- per persoon. Het 
Starterscollectief Sint-Oedenrode 
is een non-profit organisatie en 
biedt de workshop aan voor € 10,- 
per persoon. Uw bijdrage zal ten 
goede komen aan het Starterscol-
lectief. Meld je aan via 
info@starterscollectief.nl en maak 
je bijdrage (€ 10,-) over op reke-
ningnummer 13.64.89.265 t.n.v. 
Starterscollectief Sint-Oedenrode 

21 november. 19.00 uur (ontvangst) 
Locatie: Rabobank Sint-Oedenro-
de Schijndel Jan Tinbergenstraat 1, 
Sint-Oedenrode.

Ollandse Dorpskapel bedankt Ollanders en sponsoren
Afgelopen zaterdag heeft de Olland-
se Dorpskapel een bedankconcert 
gehouden voor alle inwoners van Ol-
land en de sponsoren van het 30-ja-
rig jubileumfeest in Mei van dit jaar. 

De Ollanders en sponsoren stelden 

het zeer op prijs dat er een bedank-
avond voor hen georganiseerd 
werd. Ondanks de vele activiteiten 
in de omgeving, kunnen we spre-
ken van een mooie opkomst. 
Het was een erg muzikale en voor-
al zeer gezellige avond, waarin we 

nog veel hebben nagepraat over 
het feestweekend in Mei. Onze 
speciale dank gaat uit naar Ton en 
Marion van de Dorpsherberg in 
Olland, waar we altijd terecht kun-
nen en die ook deze avond weer 
mede gesponsord hebben.

Ruil je superheldenplaatjes
Tijdens de Kinderboekenweek zijn 
er Supergrote Superhelden Super-
plakboeken uitgedeeld aan jeugd-
leden van de Bibliotheek De Mei-
erij. De bijbehorende spaarkaartjes 
krijgen jeugdleden tot december 
gratis bij een bezoek aan de bi-

bliotheek. Er zijn 30 superhelden 
nodig. Kinderen die nog plaatjes 
missen, maar wel dubbele hebben, 
kunnen hun plaatjes komen ruilen 
op de speciale Superheldenruil-
middag in de bibliotheek. 

De Superhelden ruilmiddag vindt 
plaats in de bibliotheken in Berli-
cum, Boxtel, Sint-Michielsgestel, 
Sint-Oedenrode en Vught op 
woensdagmiddag 23 november 
van 14.00 tot 15.30 uur. De entree 
is natuurlijk gratis. 

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?
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N e t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Gratis 12 jaar garantie 
op alle onderdelen van uw 
nieuwe Nefit HR-ketel!

Gokt u erop dat uw oude cv-ketel het de hele winter uithoudt?  Of kiest  
u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel van 

het meest ver trouwde merk, de robuuste Nefit TopLine. U profiteer t dan 
van een ijzersterke aanbieding: wij bieden u maar liefst 12 jaar garantie 
op alle onderdelen. Dat betekent meer warmte- en warmwatercomfor t, 

een lager energieverbruik en absolute zekerheid ...tot ver in 2023!  
Maak snel een vrijblijvende afspraak en vraag naar de voorwaarden.
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op alle onderdelen van uw
nieuwe Nefit HR-ketel!
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u voor zekerheid?  R uil nu uw oude ketel in voor de ultieme HR-ketel va
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INSTALLATIETECHNIEK BV
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Uw NEFIT-dealer

tel. 0413 - 42 08 55
mob. 06 23 53 74 94

Grote groep uit Rooi en omgeving werkt toe naar Roparun 2012

Rennend van Parijs naar Rotterdam om verlies te verwerken

Allemaal hadden we sterk de be-
hoefte om iets te doen. We meld-
den ons aan voor de Roparun 
2012 en op 15 september 2011 
was onze deelname als Team 295:  
’Geen moment van opgeven’ een 
feit. Als team willen we op deze 
manier samen het verlies verwer-
ken van onze dierbaren. Maar ook 

een steentje bijdrage aan het goe-
de doel en zoveel mogelijk geld in-
zamelen voor mensen met kanker. 

Team 295: ‘Geen moment van 
opgeven’ bestaat uit familie en 
vrienden van Rien en mensen die 
op een andere manier hebben er-
varen hoe snel deze ziekte dichtbij 

kan komen. Met dit gemotiveerde 
team, dat niet weet van opgeven, 
gaan we een avontuur aan voor 
het leven. Samen gaan we een 
prachtig doel nastreven en heel 
veel geld inzamelen voor mensen 
met kanker. En wij weten het zeker 
dat gaat ons lukken! Twee weken 
geleden was de officiële kick-off. 
De hele ploeg ging schoenen pas-
sen bij Comfort Zones in Sint-
Oedenrode. Een ieder kreeg een 
paar prachtige hardloopschoenen 
aangemeten. Afgelopen maandag 
stonden we allemaal te popelen 
om te beginnen met de eerste trai-

ning. Er werd gestart bij het club-
huis van Fortuna ’67 waar Team 
295 gratis mee mag trainen. Op 
naar de Roparun!

De Roparun is een estafetteloop 
van 520 kilometer van Parijs naar 
Rotterdam. De start is op 26 mei 
2012 in Parijs en de finish is op 28 
mei op de Coolsingel in Rotter-
dam. In teamverband wordt een 

sportieve prestatie geleverd. Al ja-
ren is het motto: 'Leven toevoegen 
aan de dagen waar geen dagen 
toegevoegd kunnen worden aan 
het leven.'

Naast de sportieve inspanning, 
moet er ook een inspanning gele-
verd worden om geld op te halen 
voor het goede doel. Teams doen 
dit door het organiseren van al-
lerlei acties en binnenhalen van 
sponsoren. Een Roparunteam be-
staat uit maximaal acht lopers die 
ieder gemiddeld 65 kilometer lo-
pen. Daarnaast bestaat een team 
uit minimaal twee fietsers en een 
aantal mensen in de begeleiding. 
Denk hierbij aan chauffeurs, ver-
zorgers, cateraars en een roadma-
nager. Een gemiddeld team be-
staat uit 25 personen.

De Roparun van 2012 wordt op 
voorhand een bijzondere. Deze 
21e editie organiseren ze namelijk 

voor het eerst twee Roparuns te-
gelijk. Naast de bekende Roparun 
vanuit Parijs starten ze dan ook in 
Hamburg. Team 295: ‘Geen mo-
ment van opgeven’, zal vanuit Pa-
rijs starten.  

De stichting Roparun steunt een 
lange lijst aan doelen en projecten 
in Nederland, Belgie en Frankrijk. 
Het gaat hierbij om de zorg en het 

verbeteren van de kwaliteit van 
leven van mensen met kanker, 
zowel lichamelijk, psychisch en so-
ciaal. De volgende mensen doen 
mee aan de wedstrijd. 

De deelnemers
Lopers: Ronny Thomassen, Linda 
Thomassen, Wil Thomassen  
Piet van der Velden, Teun van der 
Velden, Willem van der Velden, 
Koen van de Meerendonk, Ramon 
Frissen, Trees Minneboo. 
Reserve lopers: Inge Minneboo, 
Sander van Bavel, Johan Minneboo. 
Fietsers: Tonny Verdonk, Henk 
Verdonk, Martien Hagelaars, Mari 
Timmermans, Inge Minneboo. 
Chauffeurs/Navigators:
Johan Minneboo, Roy van Lith, 
Martien Thomassen, Wim van 
Antwerpen. Roadmanager: Mar-
jon Minneboo. 
Catering: Tiny Thomassen, Hilde 
Timmermans, Tilly Daling.  

In mei 2011 is op 57 jarige leeftijd een belangrijk persoon uit ons leven 
verdwenen. Rien Thomassen, echtgenoot van Tiny, papa van Linda en 
Ronny en nog maar net een jaar opa van Saar daarnaast schoonvader, 
broer, zwager en voor heel veel mensen een vriend. Rien overleed aan 
de gevolgen van de ziekte kanker.  Als mens sta je machteloos ten op-
zichte van deze verschrikkelijke ziekte. 

TEAM 295: ‘GEEN MOMENT VAN OPGEVEN’ ZAL 
ALLERLEI ACTIVITEITEN ONTPLOOIEN OM GELD IN 
TE ZAMELEN EN SPONSOREN TE VINDEN. 
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GEMEENTENIEUWS

Evenementen
Meldingen incidentele festiviteiten 

- De heer M. Toelen heeft op 4 november 2011 een kennisgeving ingediend voor het melden van een 
   incidentele festiviteit. De kennisgeving omvat het ten gehore brengen van muziek door een DJ op zondag 20 
   november 2011. De festiviteit zal plaatsvinden in café D’n Toel aan de Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.
- Door mevrouw O. de Jong is op 19 oktober 2011 een kennisgeving ingediend voor het melden van een 
   incidentele festiviteit. De kennisgeving omvat het ten gehore brengen van muziek door een DJ op vrijdag 25
   november 2011. De festiviteit zal plaatsvinden in café Oud Rooij aan de Markt 13 te Sint-Oedenrode.

Een horeca- inrichting mag maximaal 6 keer per jaar gebruik maken van een regeling welke de ruimte geeft 
om af te wijken van de geluidsnormen die voor de normale bedrijfsvoering gelden (geregeld in het Activitei-
tenbesluit). Voor een recreatie-inrichting is een maximum van 4 keer per jaar vastgelegd. In het evenemen-
tenbeleid zijn de exacte geluidsnormen omschreven, waaraan moet worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt u vinden op onze internetsite (www.sint-oedenrode.nl).

Agenda
Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 24 novem-
ber a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Op de voorlopige agenda voor deze openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
- voorstel tot toelating en beëdiging raadslid (geen spreekrecht)
- voorstel tot benoeming commissielid niet-raadslid (geen spreekrecht)
- vaststelling nota subsidies welzijn 2012
- vaststelling APV 2011
- vaststelling wijzigingsverordening invoering Lex silencio positivo
- aanwijzing voorkeurskandidaat invulling horecafunctie park Kienehoef
- wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
- vaststelling milieu- en duurzaamheidsjaarprogramma 2012
- vaststelling Integraal huisvestingsplan (IHP) 2011-2015

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

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 19 november
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de Boerenbond-winkel 
van 09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Rita-
plein van 10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur
- C.V. de Klôtjes, containers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en 
winkels van 10.00 uur tot 14.00 uur
- Oudervereniging Odaschool; papiercontainer bij de hoofdingang aan 
de Laan ten Bogaerde van 10.00 uur tot  12.00 uur

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

Chemokar op zaterdag 19 november 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw chemisch afval en kleine elektri-
sche apparaten (föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleve-
ren bij de chemokar. 

De chemokar staat op de volgende plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

Zwem- en SintFestijn

Oh … kom er eens kijken
Op woensdag 23 
november van 
13.30 – 16.00 uur 
kun je meedoen 
aan het Zwem- en 
SintFestijn, een 
leuke activiteit bij 
Zwembad de Neul. 
Je mag er je schoen 
zetten, je krijgt een 

frietje met snack en een glaasje ran-
ja en natuurlijk gaan we zwemmen. 
Het is bedoeld voor kinderen tot 10 
jaar en de kosten voor deze leuke 
middag zijn € 9,00.

Je kunt je tot en met 18 november 
inschrijven. Bij inschrijving graag 
meteen betalen.

Een inschrijfformulier kunt u 
downloaden op www.deneul.nl
of invullen bij de balie van zwem-
bad. 
Het normale vrijzwemmen gaat 
vanwege het Zwem- en SintFestijn 
niet door.

Zwembad de Neul
(0413) 477 407

Cursus Basisopleiding Eerste Hulp Kernvaardighe-
den en cursus Gebruik AED en de volledige EHBO 
opleiding voor alle Rooise Sportverenigingen
Naar aanleiding van de positieve 
reacties en de blijvende vraag 
wordt speciaal voor de sportver-
enigingen in het voorjaar van 2012 
weer een cursus Basisopleiding 
Eerste Hulp Kernvaardigheden en 
een cursus Gebruik AED en de re-
guliere EHBO opleiding georgani-
seerd. Aanmelding voor de cursus-
sen kan tot 15 januari a.s.

Volledige EHBO opleiding
Bij voldoende deelname wordt in 
januari 2012 op de donderdag-
avond gestart met een volledige 
EHBO opleiding. Na het behalen 
van het examen bent u volledig 
gediplomeerd EHBO-er en kunt u 
zich inzetten voor uw vereniging 
tijdens (sport)toernooien en an-
dere activiteiten en evenementen.

Basisopleiding Eerste Hulp Kern-
vaardigheden
In een tweetal avonden (donder-
dag 1 maart en 8 maart 2012) 
worden kernvaardigheden aange-
leerd op het gebied van veiligheid, 
bewusteloosheid, botbreuken, 
kneuzingen, wervelletsel en nood-
verband. Daarnaast ontvangen de 
cursisten tips en aanwijzingen om 
hun vereniging en/of organisatie 
op het gebied van hulpverlening 
en incidenten te organiseren c.q. 
op te zetten, dit in verband met de 

wet op aansprakelijkheid.De cur-
sus wordt gehouden in cultureel 
educatief centrum ‘Mariëndael’.

Cursus Gebruik AED (Automati-
sche Externe Defibrillator)
In steeds meer sport- en vereni-
gingsaccommodaties, bedrijven, 
winkels en gemeentelijke gebou-
wen worden AED apparaten ge-
plaatst. Met een AED apparaat kan 
het hart weer in het juiste ritme 
gebracht worden. Indien binnen 
3 minuten gedefibrilleerd wordt 
heeft het slachtoffer een overle-
vingskans van ca. 70%. De cursus 
Gebruik AED bestaat uit 2 avon-
den van 20.00 tot 22.15 uur en 
zal worden georganiseerd door de 
stichting Rooi Hartsafe. De cursus-
sen vinden plaats vanaf 1 februari 
tot 15 juni 2012 op de dinsdag- en 
woensdagavond. Vanaf 1 mei ook 
op de donderdagavond.

Herhalingslessen
Voor diegenen die eerder al een cur-
sus Eerste Hulp Kernvaardigheden of 
gebruik AED hebben gevolgd wor-
den op diverse data ook herhalings-
lessen georganiseerd. Deze cursisten 
worden hierover door ons persoonlijk 
geïnformeerd en benaderd.

Aanmelden voor 15 januari 2012
Verenigingen, wijs uw vele vrijwilli-

gers, coaches, begeleiders, ouders 
en oudere jeugdleden (minimaal 
16 jaar) op het belang van deze 
cursussen! 
Tip: neem dit op in uw clubblad/
nieuwsbrief/website/infobord!!
De cursussen zijn onderdeel van de 
verenigingsondersteuningsprojec-
ten en daarom is deelname hieraan 
voor de sportverenigingen gratis.

Wij verwachten weer een grote 
belangstelling voor deze cursussen 
en ‘vol is vol’. Meldt u zich daarom 
voor 15 januari a.s. bij voorkeur per 
mail of schriftelijk aan bij het taak-
veld Economie, Vrijetijd en Onder-
wijs, Jacqueline van der Heijden, 
tel.nr. 481911, 
e-mail jheijden@sint-oedenrode.nl

Overzicht uitgeschreven gastouders LRK 
(Landelijk Register Kinderopvang):
- W.J.C. de Koning-Vorstenbosch, reg.nr; 190772050

Aanwijzingen heffings- en invorderingsambtenaren
In verband met samenwerking, 
vanaf 1 januari 2012, met de 
gemeenten Haaren en Sint-Mi-
chielsgestel op het gebied van 
belastingen, de Wet Waardering 
onroerende zaken en invordering 
hebben burgemeester en wethou-
ders in hun vergadering van 18 
oktober besloten om nieuwe hef-
fings- en invorderingsambtenaren 
aan te wijzen. Eerder genomen 
aanwijzingsbesluiten zijn gedeelte-
lijk ingetrokken. 

Het college heeft besloten om: 
1. Met ingang van 1 januari 2012 
de teammanager Belastingen 
WOZ van de gemeente Sint- Oe-

denrode aan te wijzen als heffings- 
en invorderingsambtenaar en de 
beleidsmedewerker Belastingen/
WOZ van de gemeente    Sint-Oe-
denrode aan te wijzen als plaats-
vervangend heffings- en invorde-
ringsambtenaar voor de uitvoering 
van de Wet waardering onroeren-
de zaken, de onroerende zaakbe-
lasting, de reinigingsrechten/afval-
stoffenheffing,  de rioolheffing, de 
forensenbelasting, de toeristenbe-
lasting en de precariobelasting.

2. De tot nu toe geldende aanwij-
zingsbesluiten met ingang van 1 
januari 2012 in te trekken met dien 
verstande dat die aanwijzingen na 

1 januari 2012 nog van kracht 
blijven voor de heffing en invor-
dering van leges en andere niet-
belastingen; voor de onroerende 
–zaakbelastingen (OZB); de afval-
stoffenheffing; de rioolheffing; de 
forensenbelasting;de hondenbe-
lasting; de toeristenbelasting; de 
precariobelasting voorzover het 
zaken betreft die betrekking heb-
ben op de periode vóór 1 januari 
2012.

Het besluit en de stukken die daar-
op betrekking hebben liggen ter 
inzage in het gemeentehuis tijdens 
openingstijden. 
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Procedures

Ter inzage en informatie

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

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

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

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorzien-
ing moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswi-
jzen indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswi-
jze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij be-
trokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van 
het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct 
geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de 
datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorzien-
ing moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorz-
iening is griffierecht verschuldigd.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Ingekomen  Omschrijving
Damianenweg 1 a 5491 TJ  01-11-2011 Slopen stal/schuur
Zwembadweg 62 5491 TE  02-11-2011 Plaatsen 4 lichtmasten
Nijnselseweg 13 b 5492 HD  02-11-2011 Plaatsen zonnepanelen
Koeveringsedijk 1 55491 SB 01-11-2011 Aanleggen poel
Bakkerpad 17 5492 TL  04-11-2011 Bouwen bedrijfswoning op camping
Liempdseweg 14 5492 SM  02-11-2011 Intrekken milieuvergunning (2e fase)
Donderdonksedijk 45492 VK 08-11-2011 Kappen 34 essen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Binnengekomen reguliere aanvragen om bouwvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Zwembadweg 35 – 37 5491 TE 07-11-2011 Plaatsen paardenrijhal met boxen; betreft een 
      bouwaanvraag 2e fase

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit  verzonden Omschrijving
Clausstraat 23 5491 HM 14-11-2011 Aanbouwen erker
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Liempdseweg 195492 SM  Veranderen van een varkenshouderij, activiteit milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 17 november 
2011 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Sloef 11  5492 TN 11-11-2011 Veranderen van een vleesveehouderij, activiteit milieu
Bikkelkampen 215491 RE 11-11-2011 Veranderen van een varkenshouderij, activiteit milieu fase 1
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 17 november 
2011 ter inzage.

Ontwerpbesluit bouwvergunning met ontheffing
Adres   Postcode  Omschrijving
Ollandseweg 153  5491XB  Het oprichten van een luchtwasser met luchtkanaal
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 17 november 
2010 ter inzage.

Meldingen

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Note-book met dvd brander. 

Verloren voorwerpen
- Donkerbruine dames zonnebril 
op sterkte merk Serengeti.
- Rood/bruine herenbril op sterkte 
(Mexx) in zwarte hoes.

- Bruine jongensbril op sterkte.
- Verzilverde dames horloge met 
vierkante schakel.
- Zwarte herenportemonnee met 
ID-kaart en pasjes.
- Glazen prisma onderdeel van 
een kroonluchter.
- Autosleutel merk Honda.

Ontwerpbestemmingsplan Ollandseweg 117 e.o. en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-Oedenrode 
maken ter voldoening van het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en de Wet 
geluidhinder bekend dat:
- het ontwerpbestemmingsplan 
Ollandseweg 117 e.o.;
- het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde Wet geluidhinder;
- met bijbehorende stukken; 
vanaf vrijdag 18 november 2011 
gedurende zes weken voor ieder-
een ter inzage liggen. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied biedt een juridische 
regeling voor de oprichting van 
3 woningen nabij Ollandseweg 
117  alsmede het omzetten van de 
agrarische bedrijfsbestemming van 
de locatie  Ollandseweg 117 naar 
de bestemming “Wonen”.

Ontwerpbesluit hogere grens-
waarde
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens om op grond van de 
Wet geluidhinder, voor de in het 

ontwerpbestemmingsplan opgeno-
men nieuw te bouwen woningen, 
hogere waarden vast te stellen voor 
de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting van de gevels vanwege 
wegverkeerlawaai. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden met bijbehorende stuk-
ken liggen vanaf vrijdag 18 novem-
ber 2011 tot en met donderdag 
29 december 2011 op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.30 uur ter in-
zage bij het publieksplein van het 
gemeentehuis, Burgemeester Wer-
nerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
U kunt het ontwerpbestem-
mingsplan ook raadplegen op 
de gemeentelijke website via de 
rechtstreekse link: www.sint-oe-
denrode.nl. Tevens is het ontwerp-
bestemmingsplan raadpleegbaar 
op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze ontwerpbestemmings-
plan 
Tijdens de periode van terinzageleg-

ging is het voor iedereen mogelijk om 
schriftelijk een zienswijze in te dienen 
ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 
AA Sint-Oedenrode. Tevens is het 
mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze 
in te dienen. Daarvoor kunt u telefo-
nisch contact opnemen met de heer 
J. den Otter van het team Ruimtelijke 
Ordening, telefoonnummer: 0413-
481911. Zienswijze ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde
Tijdens de periode van terinzage-
legging is het voor belanghebben-
den mogelijk om schriftelijk een 
zienswijze in te dienen ten aanzien 
van het ontwerpbesluit vaststelling 
hogere grenswaarde bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. Tevens is 
het mogelijk om na het maken van 
een afspraak een mondelinge ziens-
wijze in te dienen. Daarvoor kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de heer J. den Otter van het team 
Ruimtelijke Ordening, telefoonnum-
mer: 0413-481911. 

Presentatie visie wijkontwikkelingsplan Kienehoef, 
Cathalijne en Kinderbos
Op 23 november a.s. om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) vindt 
een wijkavond plaats, in het ge-
meentehuis van Sint-Oedenrode, 
waarin we de visie van het iWOP 
zullen presenteren. Alle bewoners, 
ondernemers, gemeenteraadsle-
den en andere geïnteresseerden 
zijn van harte uitgenodigd. U kunt 
reageren op de visie, maar ook 
met elkaar of met de gemeente in 
gesprek gaan.
Deze eerste visie bevat concrete 
voorstellen voor de voorzieningen, 

het wonen, de openbare ruimte, 
het verkeer, maar ook praktische 
punten als de overlast van hon-
denpoep. We willen graag met u 
de oplossingen doordenken voor-
dat een boekje met de visie wordt 
gemaakt. In december hopen we 
het wijkontwikkelingsplan af te 
ronden.
Als klap op de vuurpijl zullen we 
een jongerenfilm presenteren, ge-
maakt voor en door jongeren uit 
uw wijk. Zij geven hun beeld en 
ideeën van de wijk.

Wat kunt verwachten?
- Presentatie van de visie
- De jongerenfilm van de wijk
- Reactie van de wethouder op de 
visie
- Mogelijkheid voor vragen en op-
merkingen
- Discussie a.h.v. stellingen en vra-
gen
- Prioritering

Wij hopen u op 23 november te 
treffen. Graag tot dan!
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Wie weet de naam van dit slotje (‘Huijs’ in die tijd) dat in Rooi stond? 

De oplossing wordt vermeld in een volgende uitgave. Binnenkort wordt een rubriek over slotjes vermeld op 
de site www.fotorooi.nl.
Graag uw reactie naar de redactie van DeMooiRooikrant (redactie@demooirooikrant.nl) of naar
Henny@fotorooi.nl. Of loop binnen op ons kantoor op Heuvel 17.
De koffie staat klaar!

Oplossing week 45
Hannie de Laat – Lathouwers van 75 jaar herkende haar vader op 
de historische foto van vorige week. Hij zit op de onderste rij als 
tweede van rechts. Hij is daar twintig jaar oud, aangezien hij in 1900 
is geboren.

Historische beelden
Te koop/Te huur

Partij Thuja Brabant coniferen te 
koop vanaf drie euro p.st. 
0413-471046 of 06-23789472
--------------------------------------
Voor onze huisbibliotheek zijn wij 
op zoek naar grote en klein letter-
boeken. Graag afgeven bij de re-
ceptie van Odendael
--------------------------------------
Onze nieuwe collectie relax 
fauteuils zijn nu binnen. 
Vennotex. Nijverheidsweg 4 
(bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Otjens Bouw- en tuinwerken. 
Uw partner in advies, bouw en 
tuinwerken. Bouwadvies, nieuw-
bouw, renovatie, afbouw, groen-
voorziening, snoei, tuinontwerp. 
0630549439

Kom voor goed slaapadvies en 
mooi linnengoed en bedtextiel 
naar Vennotex.
Nijverheidsweg 4 
(bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582
--------------------------------------
Wilt u 2 spontane pieten meiden op 
bezoek? dat kan! Voor meer info: 
0413-477951 of 06-39576474

Evenementen
27 november. Sinterklaasconcert 
van H.Z.Z. in café ’t Kofferen. 
Aanvang 15.00 uur.  

Cursussen
Vanaf nu weer workshops 
bonbons maken vanaf € 19,50 pp 
bij de ijSMAAKerij  T 470600
--------------------------------------
Nu ook kinderyoga en power-
4-kids bij yogacentrum Libra.
Info: www.yogacentrumlibra.nl

Gevonden
Wie mist er een wit met zwarte 
poes? Bel: 0499-475090

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

Diversen
ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-Na-
tionale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------

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

Vrienden van Odendael kiezen mooiste waterbol

Tijdens de Waterdag op 11 sep-
tember jongstleden konden kin-
deren mee doen aan een work-
shop waterbollen maken. Een 
waterbol is een bolletje aarde dat 
water binnenkrijgt via een panty, 
die in een potje vol water hangt. 
Bovenop gaat er gras groeien en 
dat geeft een grappig gezicht. Er 
ontstaat een poppetje. Maar liefst 
140 kinderen deden op die dag 
mee. Uiteindelijk leverden twaalf 
van die kids een foto in van hun 
eigen gemaakte waterbol. 

Afgelopen woensdag kwam het do-
zijn finalisten samen in Odendael. 
Het thuishonk van de Stichting 
Vrienden van Odendael. De jury 

maakte uiteindelijk bekend dat 
Lydia Verschuren de mooiste wa-
terbol had gemaakt. Daarom mag 
zij binnenkort mensen meenemen 
voor een etentje op woensdag-

middag in Odendael. Alle twaalf 
kregen ze een ‘goodybag’ van Bra-
bantZorg en een heerlijk ijsje. Van 
waterbol naar waterijs…

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Lichtmasten nu 
echt in gebruik
Twee weken geleden werden de 
lichtmasten van voetbalclub Ol-
landia onthuld door burgemeester 
Maas. Afgelopen week werden ze 
pas echt officieel in gebruik geno-
men. Een aantal ooievaars maak-
ten er hun rustplek van.

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl



Woensdag 16 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 13Nieuws

KERSTWEEKEND
BIJ TUINCENTRUM KRANS

18,19 en 20 november

Openingstijden:

Vrijdag            09.00 – 21.00 uur
Zaterdag       09.00 – 17.00 uur
Zondag        12.00 tot 17.00 uur 

Tijdens dit kerstweekend 

15% korting 
op alles 

(m.u.v. bloemen en planten)

Onder het genot van een glas 
glühwein, warme chocolademelk 
en lekkere hapjes is het heerlijk 

toeven tijdens ons kerstweekend

Schijndelseweg 65 
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Heemkundekring ‘De Oude Vrijheid’

Erfgoed overgedragen aan Boomkwekerij van den Berk

Afgelopen zaterdag droeg 
Richard de Visser, voorzitter van 
Heemkundekring ‘De Oude Vrij-
heid’ een stukje erfgoed over aan 
Boomkwekerij van den Berk. Door  
het ondertekenen van de bruik-
leenovereenkomst bekrachtigde 
algemeen directeur Pieter van den 
Berk officieel de overdracht. De 
oude boomstamput ‘Rooise Zoom’ 
siert vanaf nu de moderne ont-
vangsthal van de boomkwekerij.

In Oktober 2007 werd de 
boomstamput aan de Veghelseweg 

opgegraven. Waarschijnlijk is de 
boom meer dan 100 jaar oud ge-
weest voordat hij werd geveld en in 
de 11e en 12e eeuw op één van de 
boerenerven dienst deed als water-
put. In diezelfde tijd ontstond ook 
de Burcht van Rhode. Het conserve-
ren van de put vond plaats bij Toon 
Penning, lid van de werkgroep Ar-
cheologie. Toon: “Met scharnieren 
is het geheel weer aan elkaar gezet, 
zodat de vorm weer duidelijk werd. 
De naden van de put waren dichtge-
smeerd met mos om het binnensij-
pelen van water te voorkomen. Het 

mos bleek nog grotendeels intact.”

Er blijken in Brabant nog talloze boom-
stamputten in de grond te zitten. “Dat 
is zeker bijzonder”, aldus Richard de 
Visser, “Sint-Oedenrode hecht aan 
cultuur, we bewaren graag onze ge-
schiedenis, maar er komen geen mu-
sea bij. Je hebt een oude Rooise Eiken-
boom, waar moet die dan naartoe? 
Naar van den Berk natuurlijk.” Pieter 
van den Berk was laaiend enthousiast. 
De boomstamput staat in het mo-
derne deel van het bedrijf. Een klein 
stukje erfgoed in de moderne tijd.

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

de koninCk • diez • eastborn • ghyCzy • heldense • hofstede 

imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz • maghalke • raanhuis 

rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • van hoof • vi-spring  

w o n e n  •  s l a p e n  •  v e r l i C h t i n g  •  s t o f f e r i n g

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

Primera wint vakjuryprijs 
Beste Winkelketen
Op woensdag 9 november 2011 
heeft winkelketen Primera de vak-
juryprijs voor de Beste Winkelke-
ten gewonnen.

Volgens de vakjury is Primera een 
voorbeeld van een succesvolle 
winkelketen die tegen de stroom 
in groeit en op uiterst slimme wijze 
voorziet in de alledaagse behoef-
ten van de Nederlandse consu-
ment, die steeds vaker ‘even naar 
Primera’ gaat.
“Ik ben erg trots op de prijs. Alle 

ruim 435 Primera winkels hebben 
hun steentje bijgedragen om door
de vakjury gekozen te worden als 
Beste Winkelketen. Samen hebben 
we het gedaan!”, aldus onder-
nemer Jetty Verbeek van Primera 
Sint-Oedenrode.
Naast de vakjuryprijs heeft winkel-
keten Primera dit jaar ook de pu-
blieksprijzen in de categorie ‘Ca-
deau’ en ‘Tijdschriften & Tabak’ 
gewonnen. 
Primera Sint-Oedenrode, 
Borchgrave 41, tel: 0413-477049

advertorial

Joep van Gastel kan schrijven als 
de beste

Joep van Gastel van groep 7b Ba-
sisschool Eerschot heeft een prach-
tige prijs gewonnen. Hij leverde 
naar aanleiding van de EMTE 
wedstrijd ‘de Boekenbakker’  een 
eigen geschreven verhaal in en dat 

is uitgekozen door een bekende 
schrijfster om uit te werken. Anke 
Kranendonck zal het verhaal gaan 
schrijven. Een enorme eer voor 
Joep die van EMTE een heerlijke 
taart kreeg voorgeschoteld.
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Inzegening Antoniuskapel in Nijnsel
Afgelopen zondag, 13 november, 
vond deze inzegening plaats door 
pastoor Vincent Blom met mede-
werking van diaken Tim Bangert 
en pastor Michael Deli.

Het is een geschenk aan de 100-ja-
rige St. Antonius van Paduakerk in 
Nijnsel. De kapel is dagelijks ge-
opend. Het portaal is verbouwd 
tot een zeer  mooie devotiekapel 
met een fraai, uit hout gesneden 
Antonius beeld. In de grote tus-
sendeuren zijn er glazen ruiten ge-
plaatst zodat men naar binnen in 
de kerk kan kijken.

Antonius is patroon van verloren 
zaken, verliefden, vrouwen en 
kinderen van armen en reizigers 
en bakkers en ook van bergbe-
woners aldus een beschrijving van 
“Antonius met de ezel” die op het 
bankje ligt. De bedevaartgangers 

en andere bezoekers kunnen er nu 
dagelijks hun kaarsje gaan opste-
ken en voor een moment van stilte 
of gebed of bezinning.

Suzuki Markgraaff

Zoekt een enthousiaste 

1e autotechnicus + APK
Voor info; Dhr. J. Markgraaff

tel. 0413-474059
info@garagemarkgraaff.nl
www.garagemarkgraaff.nl

Nijverheidsweg 24 
5492 NK Nijnsel 
0413 - 474059

info@garagemarkgraaff.nl 
www.garagemarkgraaff.nl

Barpersoneel Van Ouds naar halve finale NK biertappen

Karin Verkuilen en Paul Jorissen heb-
ben de halve finale bereikt van het 
NK biertappen in La Sonnerie. Die 
wedstrijd vindt aanstaande maandag 
plaats in Son en Breugel. Afgelopen 
maandag wisten ze de halve finale te 
bereiken door goed te presteren op 

de Brabantse Kampioenschappen bij 
Cambiance de Kienehoef. 

Uiteindelijk wist Robert Spanjer 
er met de titel vandoor te gaan. 
Zijn broer won vorig jaar het NK. 
De kersverse Prins Frans Pap d’n 

derde kwam samen met adjudant 
Hans de prijs uitreiken. Eigenaar 
Fred van Rooij keek terug op een 
mooie wedstrijd. “Het is goed ver-
lopen. Er had wat meer belangstel-
ling mogen zijn, maar dat had te 
maken met een beurs elders.”

De Rooise Nanda doet haar uiterste best achter de tap

Personeel

Personeel
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Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heer-
lijke familielunch of kerstdiner. ’s Middags 
serveren we een 3, 4 en zelfs een 5 gangen 
lunch. Voor de kinderen hebben wij 
speciale kindermenu’s. s’ Avonds is er 
natuurlijk het gebruikelijke Kerstdiner in 
onze Brasserie. U kunt zelf uit diverse 
gerechten een  heerlijk menu samen stellen. 

25 & 26 december
Kerstlunch & Kerstdiner

Vier samen het begin van het nieuwe jaar in onze 
prachtige accommodatie. Hotel Restaurant la 
Sonnerie ontvangt u met een welkomstdrankje, 
waarna u een heerlijk en uitgebreid diner- en 
dessertbuffet aangeboden wordt. Daarna start de 
geweldige feestavond met onbeperkt drinken, 
heerlijke hapjes, geweldige live artiesten en 
natuurlijk een toost met een glaasje bubbels op 
het nieuwe jaar.  Aanvang 19.00 uur.

31 december
Sylvesterparty

Menu’s v.a.  39,50 p.p.

125,00 p.p.

VACATURE

Van Tiel Haard en Interieur te Veghel is een enthousiast en vooruitstrevend bedrijf in sfeervolle 
oplossingen voor haardvuren, schouwen en kachels. Deze worden ook gecombineerd met 
inbouwmeubels en plateaus. Onze  showroom bevat meer dan 100 haardopstellingen, merendeels 
brandend, in een gezellige ambiance. Ons bedrijf bestaat momenteel uit 8 medewerkers.  
Wegens groei zijn wij op zoek naar versterking van ons verkoopteam voor de functie:

Je takenpakket zal o.a. bestaan uit;
•	 het	voeren	van	gesprekken	met	klanten,
•		het	maken	van	schetsen,
•		voorbereiden,	uitwerken	en	bespreken	van	offertes,
•		ondersteunende	administratieve	werkzaamheden,
•		het	ondersteunen	bij-	en	uitwerken	van	plannen	en	
	 concepten	t.b.v.	verkoopstimulering.

Wat wij bieden
Wij	bieden	een	veelzijdig	en	afwisselende	job,	een	prettige	werkomgeving	en	goede	primaire	en	secun-
daire	arbeidsvoorwaarden	conform	CAO	Metaalnijverheid.	De	werkzaamheden	worden	vooral	 tijdens	
onze	showroomopeningstijden	in	een	deeltijd	baan	van	ca.	20	uur	per	week	uitgevoerd.		

Het functieprofiel.
•	 werk-	en	denkniveau	HAVO/MBO+		
	 of	gelijkwaardig,
•	 communicatief	vaardig		
	 (mondeling	en	schriftelijk),
•	 affiniteit	met	interieur-styling	
	 en	-inrichting,
•	 daadkrachtig	en	commerciële	instelling,
•	 representatieve	persoonlijkheid.

Adviseur openhaarden en interieur (m/v)

Uw CV en motivatiebrief kunt u mailen naar toon@vantielhaardeninterieur.nl of via de 
post versturen naar Van Tiel Haard en Interieur, Doornhoek 3766, 5465 TA Veghel, t.a.v. 
Dhr. T. van Tiel.

Een uitgebreide functie-omschrijving kunt u lezen op onze website; 

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

Kapsalon Hannie in Verzorgingstehuis Son

Na een salon in Sint-Oedenrode, die al twin-
tig jaar bestaat, en een vestiging in Breugel 
(13 jaar) opent kapsalon Hannie een derde 
filiaal in Son en Breugel. Volgende week 
wordt een salon geopend in verzorgingste-
huis Berkstaete in Son. 

Het is een splinternieuw complex dat op zoek 

was naar een dergelijke salon om aan de be-
hoefte van de bewoners te voldoen. Toch is 
de kapsalon, pedicure en schoonheidssalon in 
één, niet uitsluitend voor inwoners van Berk-
staete toegankelijk. Ook mensen van buitenaf 
zijn van harte welkom om zich mooier te laten 
maken. Het is de bedoeling dat de salon straks 
iedere dag open is van 10.00 tot 15.00 uur. 

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

‘Jij & Ik training en advies’

‘Trainen doe je met gevoel en ver-
stand, humor en bezinning’ lees 
ik op de site van Jij & Ik Training 
en Advies. Dat lijkt mij een mooie 
benadering. Benieuwd wie een 
dergelijk motto naar buiten toe 
draagt, bel ik aan bij Daniëlle Coo-
len. Maar is dat niet…toch een 
bekend gezicht? “…van Oden-
dael?” denk ik hardop. “Dat kan”, 
bevestigt Danielle. “Daar werk ik 
ook, als activiteitenbegeleidster.” 
Na nog even praten, komen we tot 
de conclusie dat we elkaar tijdens 

de kerstmarkt in Odendael al eer-
der gesproken hebben. 

Door: Ria Balk

Inmiddels staat de koffie op tafel 
en keuvelen we gezellig verder. 
Danielle legt uit dat ze, zowel voor 
volwassenen als kinderen, trainin-
gen en workshops geeft in sociale 
en communicatieve vaardigheden. 
Ze werkt al jaren in de zorg, maar 
wilde graag iets meer doen met 
haar pedagogische kennis. Haar 
trainingen geeft ze inderdaad met 
gevoel, verstand, humor en bezin-
ning. “Jij staat met jouw vraag en/
of probleem centraal. Daar wil Ik 
als trainer, jou mee helpen. Humor 
en creativiteit is hierbij erg belang-
rijk. Zo wordt leren en ontwikkelen 
leuk” ,aldus Daniëlle. De nadruk ligt 
op actief oefenen en experimente-
ren in een veilige leeromgeving. Ze 
vindt het een uitdaging om mensen 
te stimuleren een stap verder te zet-
ten in hun ontwikkeling.

Daniëlle geeft trainingen aan parti-
culieren, maar ook aan bedrijven en 
instellingen.  Er zijn ook workshops,  
zoals feedback geven, waarin je 

duidelijke handvaten krijgt om je 
hier verder in te ontwikkelen. Daar-
naast kan Daniëlle een training of 
teambuildingsdag op maat ontwer-
pen, die past bij de doelgroep en de 
vraag. “Voor kinderdagverblijven 
heb ik een training ‘effectief com-
municeren met ouders’ ontworpen. 
Die cursus is inmiddels opgenomen 
in de opleidingslijst van de stichting 
BKK (Bureau Kwaliteit Kinderop-
vang). De stichting BKK vergoedt 
opleidingen voor kinderdagver-
blijven. Het enige wat het kinder-
dagverblijf hoeft te doen, is een 
opleidingsplan te schrijven. In ruil 
hiervoor krijgen ze budget dat ze 
kunnen besteden aan één van de 
geboden opleidingen.” 

Heb je het gevoel dat je het moei-
lijk vindt om je mening te geven, 
vraag je jezelf af waarom je nu 
nooit eens  ‘nee’ zegt, of wil je iets 
bespreken maar weet je niet op 
welke manier? Dan ben je bij Jij & 
Ik Training & Advies aan het goede 
adres. Beduusd neem ik afscheid. 
Ook ik heb mijn valkuilen. “En wie 
niet, vraag ik me af….”
Kijk voor meer informatie op: 
www.jijeniktraining.com.

Bier ruilbeurs
Op zaterdag 19 november wordt 
voor de 16e keer de Bavaria bier-
ruilbeurs georganiseerd in Bavaria 
brouwerij café in Lieshout.

Op deze ruilbeurs komen alleen 
artikelen die iets te maken hebben 
met BIER, zoals glazen, pullen, vilt-
jes, etiketten, bierdopjes, openers, 

lampen, reclameborden en nog 
veel meer en alle bekende biermer-
ken uit Nederland kun je er vinden.
Deze ruilbeurs wordt zowel door 
de binnen als buitenlandse verza-
melaars druk bezocht.
Dus hebt u meer interesse in bier dan 
alleen drinken kom dan eens langs op 
onze ruilbeurs, om 10.00 uur gaan 

de deuren open en rond 10.30 zal de 
ruilbeurs officieel geopend worden 
door Tijn Swinkels. De ruilbeurs duurt 
tot 14.00 uur. Bavaria brouwerij café 
vindt u midden in Lieshout op de heu-
vel 5, aan de achterzijde vindt u de 
parkeerplaats. Voor inlichtingen 
06-25444759

advertorial

Personeel
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20 november koopzondag

Sint-OedenrodeKOOPZONDAG
20 november KOOPZONDAG

Voor Staatsloten
...even naar Primera

Koopzondag 
20 november

Mark van de Veerdonk
Signeert a.s. zondag zijn nieuwe 

boek van 14.00 tot 16.00 uur

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode
0413 - 477 049 Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362

ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 
Te koop bij 
Roxs Elektro

De splinternieuwe CD  
“Roemrijk Rooi” 

vol prachtige liedjes 
over Rooi, Boskant, 
Olland en Nijnsel

€ 25,- 

MULLERMODE 
VOORDEELDAGEN

Voor de koude winterdagen, feestdagen, werkdagen of 
gewoon iets nieuws als aanvulling op uw bestaande garderobe. 

Wat u ook zoekt. 

Gebruik deze advertentie door hem mee te nemen naar onze 
winkel en profiteer van kortingen op de gehele wintercollectie.

Graag tot binnenkort,
Team Muller Mode

KOOPZONDAG 
20 november 12.00 – 17.00 UUR

Kostuum 
 korting

Kolbert  
korting

Jack  
korting

Trui  
korting

Shirt/Blouse  
korting

Jeans/Broek  
korting

Markt 14  5492 AB Sint-Oedenrode Tel: 0413 - 472783  www.mullermode.nl

m.e.n.s. GARDEUR

Winkels geopend van 12.00u tot 17.00u
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20 november koopzondag

Sint-OedenrodeKOOPZONDAG
20 november KOOPZONDAG

Kijk het voordeel 
van de belastingbril!

Vraag naar de voorwaarden.

En dat scheelt u maar liefst 

19%over het montuur

ZICHTBAAR BETER

Heuvel 30, 5492 AD  Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 27 20, www.huiskensoptiek.nl

Winkels geopend van 12.00u tot 17.00u

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

ZONDAG OPEN 
12 – 17 UURFASHION & LIFESTYLE

400 M2 MODE VOOR DE TRENDY MAN EN VROUW

WINTERJASSEN 
25 % KORTING 

NIEUW bij Silver Factory: Pulsar horloges

Silver Factory - Borchgrave 39 - Sint-Oedenrode - 0413-471222

Alleen op 

KOOPZONDAG
20 november 

geven de samenwerkende juweliers
Opaal en Silver Factory

10% korting 
op de gehele collectie!

Bij uitstek het moment 
voor uw Sint-aankopen

Opaal - Heuvel 40 - Sint Oedenrode - 0413-472784
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KOOPZONDAG

20 november koopzondag

KOOPZONDAG
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Bammetje

 

Lekker lunchen @

NIEUW

vanaf 20 november

Bammetje + salade + 

voor maar  9,75

knip uit voor 50% korting op elk 2e Bammetje

A.s. zondag 20 november 
koopzondag in centrum
Aanstaande zondag 20 november is het open koopzondag in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Alle ondernemers nodigen u uit om een kijkje te ko-
men nemen. Prachtige producten voor scherpe prijzen, waaronder veel 
aanbiedingen. De Rooise winkeliers hebben u echt iets te bieden. Zondag is 
ook een ideaal moment om uw Sinterklaas- of kerstinkopen te doen in een 
heerlijke ontspannen sfeer. Enkele koren zorgen voor muziek en ook aan 
de kinderen is gedacht. Er staan trampolines opgesteld waar veel plezier 
op kan worden beleefd. De winkels zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Ook dit jaar heeft Rooi2000 weer een eindejaarsactie. Van 20 november 
tot 24 december krijgt iedereen bij de deelnemende winkeliers dubbele 
spaarpunten. Daarnaast worden er elke week 10 cadeaubonnen verloot 
onder de spaarkaarthouders. 
Week 47: 10 x € 10,-, Week 48: 10 x € 15,-, Week 49: 10 x € 20,-, 
Week 50: 10 x € 25,-, Week 51: 10 x € 30,-.

Winkels geopend van 12.00u tot 17.00u

LABEL
ACTIE
PRIJS
Kijk in onze winkel 
naar de  speciale 

 gelabelde artikelen

VOORDEEL
DAAGSE

VOORDEEL
DAAGSEDAAGSE5

SWEATER 

89,95

69,95

JACK
wol 149,95

129,95

SHIRTS
2 VOOR

59,95

CEN11-1041 M4_NJ11_Voordeel5daagse_corr1.indd   1 17-10-11   10:16

donderdag

17woensdag

16
vrijdag

18
zaterdag

19 november

zondag

20

LABEL
ACTIE
PRIJS
Kijk in onze winkel 
naar de  speciale 

 gelabelde artikelen

PULLOVER 

v-hals 79,95

59,95

PULLOVER 

troyer 89,95

69,95

COLBERT 

129,95

99,95

JACK 

129,95

109,95

BROEK 

79,95

59,95

SHIRTS
2 VOOR

59,95

CEN11-1041 M4_NJ11_Voordeel5daagse_corr1.indd   2 17-10-11   10:16

Markt 28, 5492 AB  Sint-Oedenrode 
tel. 0413 - 47 70 30

www.geritsmode.nl

uitsluitend  
tijdens deze  

voordeel 5 daagse 

20% korting  
op alle 
jacks

Voor alle aanbiedingen en kortingspercentages geldt zolang de voorraad strekt en drukfouten en  
prijs wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.

1716 18 19
november

20

20 november koopzondag
geopend van 12.00 - 17.00 uur

START UITVERKOOP
zondag 20 november

1 stuk 20% korting
2 stuks 25% korting
3 stuks 30% korting
4 stuks 35% korting

5 of meer 40% korting
Tel: 0413 - 473663

info@kiekerjankinderkleding.nl
www.kiekerjankinderkleding.nl

Kiekerjan Kinderkleding
Heuvel 38 A
5492 AD Sint-Oedenrode

de ijSMAAKerij
ambachtelijk schepijs en chocola met smaak !

Nu ook 
chocoladeworkshops 

voor kinderen !!

Hertog Hendrikstraat 4    St. Oedenrode     T 0413 470600

Hertog Hendrikstraat 4 Sint-Oedenrode - tel. 0413 470600

Nieuwe collectie 
kerstkaarten is binnen

Boekhandel 't Paperas
Markt 25

5492 AA Sint-Oedenrode,
tel. 0413-473919

www.paperas.nl
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Nu bij de wintercheck uw deukje laten verwijderen!
Zondag 20-11-2011 van 11.00 t/m 17.00 uur

Alfred Nobelstraat 3, Sint Oedenrode

Speciaal voor klanten van v.d. Berk Assurantiën, 
Martien Temmink Verzekeringen en 

Autoschade Lambert B.V. 

Ga goed voorbereid de winter in!  
Laat een gratis wintercheck uitvoeren bij
Autoschade Lambert B.V. te Sint Oedenrode in
samenwerking met v.d. Berk Assurantiën en
Martien Temmink Verzekeringen.
Zorg dat u deze winter niet in de kou komt te staan! 
  

Rode Kruis Bridge Drive 2011 weer groot succes

De Rode Kruis Bridge Drive, zon-
dag jl. gehouden in de grote zaal 
van De Beckart in Nijnsel, was 
weer een succesvol evenement. 
Deze Bridge Drive, in 1993 be-
gonnen in de kantine van het 
oude Odendael is uitgegroeid  tot 
een vaste waarde voor Sint-Oe-
denrode, waar de bridgers altijd 
weer naar uitkijken. 

Door de steeds groter geworden 
organisatie, waar veel vrijwilligers 
voor nodig zijn is de laatste jaren 
samenwerking ontstaan met de 
Lionsclub. Johan van Bakel, voor-
zitter van het Rode Kruis Sint-Oe-
denrode, was en is een tevreden 
mens: “Ik ben zeer content met de 
organisatie en vrijwilligers en zeker 

ook met de samenwerking met De 
Lionsclub, die bergen werk heb-
ben verzet. Ook de sponsoren uit 
Rooi en Nijnsel, die deze middag 
mogelijk hebben gemaakt, heb-
ben ons fantastisch geholpen.” 
De opbrengst voor Rode Kruisac-
tiviteiten binnen Rooi en projecten 
van de Lionsclub zal waarschijnlijk 
boven de € 3000,--  uitkomen.

Dertig tafels voor 2 bridgeparen 
stonden klokslag 13.00 uur klaar, 
waarna  voorzitter Johan van Bakel 
de middag opende en de wed-
strijdleider Theo Janssen het start-
sein kon geven. Er werd gespeeld 
in 4 lijnen:A- B- C – en D-lijn. Na 
afloop sprak ook Willem van der 
Pasch, als president van de 

Lionsclub, zijn waardering uit voor 
de goede samenwerking met het 
Rode Kruis en alle vrijwilligers. De 
opbrengst voor de Lionsclub gaat 
naar de aanschaf van een school-
bus voor een weeshuis in het zui-
den van Afrika. Na afloop nog een 
geslaagde loterij en de zitting was 
ten einde.

De uitslagen zijn als volgt:
1. A-lijn- Lieke & Willem Pieters 
65,18%
2. Marion Konings & Thea van de 
Laar 61,61%
3 Hr.& Mevr. Frenker. 58,63%
1. B-lijn- Miek Rijnen Ine 
Bierhuizen 66.37%
2. Francine de Koning & Joost van 
Heertum 57,74%

3. Nettie Hulsen & Jeanne Verberk 
55,65%  en  Marlies & Jos Teulings 
55,65%
1. C.lijn- Mia de Groof & Frans 
v.d.Berk 62,50%
1. Piet Vos & Leny Kremers 62,50 %
3.Tiny Raaijmakers & Marietje van 
de Ven 58,33%

3. Mevr.v.d.Langenberg & 
Wilhelmien Brak 58,33%
1. D-lijn- Hermien & Dick Botter 
67,08%
2. Betsie & Jan van Gerwen 62,17%
3. Riet Verhagen & Bets v.d. Ven 
60,58%

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

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

Tekstbalk visitekaartje def  02-07-2010  17:00  Pagina 1

Sint-Oedenrode
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MET VOLLE MOND....
Egypte

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

De koning van Egypte
Die had een ding dat wipte
Tussen z’n billen en z’n gat
Ra-ra, wat was dat?
Voordat ik u het antwoord op dit 
weinig verheffende en nogal me-
lige raadsel geef – ouderen onder 
ons kennen het antwoord al lang – 
neem ik u mee naar het land dat wij 
meerdere malen bezochten, simpel-
weg omdat onze beste vrienden er woonden en werkten. 
Het vliegveld van Caïro maakt nog niet eens zo’n slechte indruk voor 
een Afrikaans land, we hebben wel eens dramatischer meegemaakt. Bij-
voorbeeld toen wij terug kwamen uit Zimbabwe in Lagos, de onofficiële 
hoofdstad van Nigeria. Dit vliegveld is terecht door CNN op de hak geno-
men, compleet met verborgen camera’s, om de schaamteloze corruptie 
van de douanebeambten aan de kaak te stellen. Ze vragen aan iedere 
passagier, ambassadepersoneel wijselijk uitgezonderd, : “What did you 
bring for me?” En anders vragen ze gewoon hoeveel geld je bij je hebt, 
en dan zeggen ze botweg dat dat teveel is en eisen ze een percentage op. 
Toen wij waren geland en door onze vrienden goed waren geïnstrueerd, 
stonden wij in een enorme chaos bijna een uur op de bagage te wachten. 
Uiteindelijk begon de lopende band te draaien – waarschijnlijk was er al 
’t een en ander gestolen – en zagen wij tot onze ontsteltenis een karton-
nen doos tussen de koffers in de mangel gedraaid worden. Toen het hele 
zaakje van de band donderde rolde er een afgehakte geitenkop uit.
Een dikke en rijk getooide Nigeriaanse dook er bovenop, kennelijk om 
deze delicatesse voor haar familie veilig te stellen.
Terug naar Egypte. Direct na aankomst werden wij meegetroond naar de 
Nederlandse ambassade om het Oranjefeest te vieren. Als Nederlander 
mag je daar naar toe. Wij kwamen na verloop van tijd in gesprek met een 
bevallige blonde Hollandse jongedame die vers verkering had gekregen 
met een indrukwekkende, lange en zwarte Amerikaanse basketbalspeler. 
Onze gedachten gingen uit naar het fragiele wicht. Toen wij aan de knap-
pe sportman vroegen of hij ook al wat Nederlands sprak, antwoordde hij: 
“Yes, ggenaaduhh”. Goed, díe kon wel weer en vervolgens reden wij 
naar de bovenbar van het Hyatt Hotel, waar redelijk bier werd geschon-
ken en waar discomuziek werd gedraaid. Veel Nederlanders hadden deze 
plek tot hun favoriete uitgaansstek verkozen en dat was een aantal Young 
Egyptian Urban Professionals niet ontgaan. Midden op de dansvloer was 
een van hen met een blonde schone aan het dansen en zijn amoureuze 
gevoelens stak hij niet onder stoelen of banken, gezien de vijfentwintig 
centimeter grote uitstulping ergens onder zijn middel. Mevrouw Van de 
Kamp zette haar bril nog eens goed op haar neus en ook de andere da-
mes in het gezelschap konden niet anders dan besmuikt giechelen. “Oh, 
dat is hier vrij normaal”, sprak onze gastvrouw en noemde als voorbeeld 
een souvenirwinkel in de souk, de Khan el Khalili, waar volgens haar een 
héél blije Nubiër zijn nering dreef en dezelfde lichamelijke reacties ver-
toonde, vooral als er Europese vrouwen kwamen shoppen. Mijn vrouw 
heeft enkele dagen erna, nadat zij geheel toevallig in de betreffende win-
kel een kijkje nam, het verschijnsel bevestigd.
Caïro op zich is een verbazingwekkende, zichzelf regelende chaos. Mijn 
vriend sprak over “organisch” verkeer, zoals bloedlichaampjes in aders. 
Van de oorspronkelijk driebaans wegen worden overdag vijfbaans stro-
men gemaakt, die langzaam voortbewegen, taxi’s, vrachtwagens, ezels 
met karren en andere voertuigen schijnbaar gebroederlijk naast elkaar. 
In die brei werden wij vervoerd door de ongeëvenaarde taxichauffeur 
Mounir. (wordt vervolgd)
Oh ja, het antwoord op het raadseltje was natuurlijk: Kameel.

Hummus (oosters bijgerecht)
400 gr kikkererwten uit blik
3 tenen knoflook, ½ tl paprikapoeder
Sap van 1 citroen, 3 eetlepels tahin (sesampasta)
Extra vierge olijfolie, peper, zout, peterselie
Draai de erwten, knoflook, citroensap, paprikapoeder en tahin samen 
met 1 à 2 eetlepels olijfolie in de blender tot een gladde puree. Proef 
af met peper en zout. Doe de puree in een schaaltje en schenk er nog 
wat olijfolie over. Bestrooi met gehakte peterselie. Dit bijgerecht eet je 
als dip met plat Turks brood of naan. Wij dronken er Egyptisch bier bij, 
“local Stella”, best te pruimen.

Themawandeling vanuit Damiaancentrum
Het Gesprek te Pas 
van zondag 20 no-
vember heeft als 
onderwerp “ver-
slaafd”. Deze wan-
deling-met-gesprek 
begint om 10.30 

uur in het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB  in 
Sint-Oedenrode. Richtlijnen bij 
het praten zijn vragen als: Wie 
is er (niet) verslaafd? Wat is nou 
eigenlijk (het erge van) verslaafd 
zijn? Hoe kun je omgaan met 
mensen die verslaafd zijn? Rond 

12.30 uur wordt het Gesprek te 
Pas afgesloten. Het is voor ieder-
een toegankelijk!! 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 

tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin. Het Damiaancentrum be-
vindt zich in de bijgebouwen van 
Novadic-Kentron, het voormalige 
Damianenklooster, aan de ach-
terkant. Wegwijzering aanwezig, 
toegankelijk voor rolstoelen. Onze 
kosten bedragen per deelnemer 
aan het ‘Gesprek te Pas’ ongeveer 
4 euro, wij zijn tevreden met elke 
bijdrage naar draagkracht. 
Voor meer informatie: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.

Helmondse Liederentafel met Rooise inbreng

Op 1 december a.s verzorgt de 
Helmondse liedertafel ‘t Akkoordje 
een geweldig optreden in zaal de 
Ontmoeting in Odendael voor alle 
bewoners van Odendael en be-
langstellende Rooienaren en ver-
dere belangstellenden. Helmondse 
Liedertafel   “ ’t Akkoordje “
   
De Helmondse Liedertafel 
’t Akkoordje bestaat sinds oktober 
1994 en verzorgt per jaar 25 tot 
30 optredens voor verenigingen, 

zorgtehuizen, bejaardencentra, 
jaarmarkten etc.. Onder de le-
den bevinden zich ook een aantal 
Rooienaren. Tenor Bert Hoek, So-
praan Jeanne Hoek en Tenor Hans 
Hendriks zingen mee.
Het gezelschap bestaat uit 50 zeer 
enthousiaste vrijwilligers waaron-
der zangers en zangeressen, mu-
zikanten, en een technische dienst. 
De optredens vinden plaats in de 
gehele regio zuidoost Brabant en 
ook daarbuiten. Ze bieden een zeer 

gevarieerd programma, waaronder 
liedjes van toen, Brabantse en Lim-
burgse liedjes,  internationale volks-
liedjes tot en met licht klassiek. Op 
verzoek verzorgen ‘t Akkoordje ook 
een kerstprogramma.
Ze wonnen de Award van Smart-
lappenfestival Grave, Janus Kiep-
festival Den Bosch. Tevens  werden 
ze genomineerd voor  ‘Helmonder 
van het jaar’, en wonnen ze de 
wedstrijd voor het schrijven en zin-
gen van het Helmonds Volkslied. 

Expositie aquarellen van Katinka Hermans
In Odendael is de expositie 'Bui-
tenwerk" ingericht met aquarellen 
van Katinka Hermans.  Zij is gebo-
ren in Eindhoven en woont sinds 
1973 in Sint-Oedenrode. Katinka 
is lid van de Eindhovense portret-
schildergroep Compassie. In janu-
ari van dit jaar exposeerde zij in 
Mariëndael met  portretten onder 

de titel "Mensen"

In deze tentoonstelling worden  
aquarellen van haar getoond en 
ligt de nadruk op  de natuur. Voor-
al de spontaniteit en levendigheid 
van aquarel spreken haar aan.  Het 
witte papier/de leegte speelt mee 
in het totaal van het eindresultaat. 

De vraag is steeds: wat laat ik weg 
en niet wat zet ik neer.  De ten-
toonstelling in Odendael loopt  tot 
eind december 2011 en is dagelijks 
toegankelijk. Katinka Hermans is 
zelf aanwezig in Odendael op vrij-
dag 25 november vanaf 15.00 uur. 

U bent van harte welkom.

Sint Nicolaasfeest voor Boskantse K.B.O.
Op dinsdag 24 november schui-
ven de Boskanters om 18.00 uur, 
in zaal De Vriendschap, aan voor 
een Brabantse Koffietafel. Natuur-
lijk met soep en warm vlees.

Na deze versterking voor de inwen-
dige mens is het de hoogste tijd voor 
een geweldig feest. Dit met leuke 
verrassingen daar er ook mooie prijs-
jes te winnen zijn. Het geheel wordt 
omlijst door de groep DIKKE MIK 

die voor de muzikale noten zorgt. 
Muziek vergezeld van een lach en 
een traan. Jan heeft weer zijn best 
gedaan, zodat niemand zonder een 
leuke attentie naar huis gaat. Ook 
de zieken worden niet vergeten. 

Anders koken met de feestdagen
De feestdagen zijn weer in aan-
tocht en een van de gezelligste 
dingen is samen eten. Maar wat 
gaat u op tafel zetten? Om u te 
helpen bij de menukeuze heeft de 
Katholieke Bond voor Ouderen 
(K.B.O.)  twee kookworkshops 
voor u in de aanbieding. 

Op dinsdag 22 november leert u 
een feestelijk en overheerlijk kerst-
diner klaarmaken …. zonder vlees. 

Deze vegetarische kookles wordt 
gegeven in de keuken van Oden-
dael, begint om half 4 en staat 
onder leiding van Mia van Boxtel. 
Op dinsdag 6 december, zelfde tijd, 
zelfde plaats, gaat het om hapjes  
met een oosters tintje. Met Fark-
honda Faiq, afkomstig uit Afghani-
stan, leert u met 'gewone' Holland-
se ingrediënten  een verrassend en 
spannend buffet te maken.
De kosten per workshop zijn € 10,- 

voor K.B.O.-leden; € 11,- voor 
niet-leden. De  kosten van de in-
grediënten bedragen ca. € 8,- .

Wilt u allebei de workshops mee-
maken of één van de twee, geef 
u dan vóór zaterdag 19 november 
op bij:  Marie-Cathrien Wielens, 
per e-mail: 
mariecathrien@hotmail.com 
of telefonisch 0413-420016.
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AANHANGWAGENS BV 

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

Tel: 0413-472893

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

Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode

0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd geze

llig zegge
n ze” 

a.s. zaterdag 19 november

11-11 bal 
Oud Rooij

Met live optreden van
Toon Wouters

Organisatie: ’t Skrothupke

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

 

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

VOORVERKOOP € 7,50

DEURVERKOOP € 12,50

MARKT 13, Sint-Oedenrode, 0413-473166, www.oudrooy.nl

www.djjean.com

Muziekquiz HONK1224
Donderdagavond 17 november orga-
niseren de vrijwilligers van jongeren-
centrum HONK1224 een spectacu-
laire muziekquiz in het teken van de 
meest uiteenlopende muziekstijlen.

Jongeren en vrijwilligers hebben 
niet stilgezeten bij jongerencen-
trum HONK1224. Gezamenlijk 
is er een geheel nieuw activitei-
tenplan opgesteld, waarvoor de 

meeste inwoners de flyers wel 
voorbij hebben zien komen bij 
supermarkt, op straat of zomaar 
tijdens een praatje bij het jonge-
renwerk van Welzijn Salus. Met 
spectaculaire activiteiten als bij-
voorbeeld een autocursus speciaal 
voor vrouwen van 18 tot 88, of 
een prehistorische nacht. 
17 November wordt het spits af-
gebeten met een spetterende mu-

ziekquiz. Raad het plaatje, zing 
maar lekker door, Mengelmoes,  
The Big Rewind, multiple-Gok en 
toetervragen passeren de revue! 
Voor de winnaar is er bovendien 
een leuke prijs te verdienen. Voor 
wie: Jongeren van 14 tot 24 jaar. 
Wanneer: Donderdagavond 17 
november vanaf 20.00uur (jon-
gerencentrum is geopend tot 
22.30uur) Deelname:gratis!

Kunst- en Cultuurgala (vervolg voorpagina)

De dertienjarige klarinettist Jeroen 
van Riel beroert door subtiel sa-
menspel met pianiste Brechtje van 
den Brand weer een andere snaar 
bij het publiek. Na de pauze ne-
men de twee clowntjes, Marga 
van Acht en Anja Hebing, Jan Buil 
op de hak en hun giebel- act werkt 
écht aanstekelijk op de zaal. Na de 
presentatie door Jan Buil van de 
genomineerden voor de individu-
ele prijs, ontneemt Lucas Vis hem 
met een smoesje de microfoon 
voor een gloedvolle toespraak 
over de kwaliteiten van winnaar 
X. Jan Buil schuift wat ongemak-

kelijk op zijn stoel. Het zal toch 
niet waar zijn? Tromgeroffel … 
jawel , het is wél waar. Zichtbaar 
geëmotioneerd gaat hij weer het 
podium op, nu even in een heel 
andere rol. Even zoekt hij, de pra-
ter, naar woorden, zoent van de 
zenuwen Jeanne Hendriks nog een 
keer maar hervindt zich en werkt 
de rest van het programma af alsof 
er niks gebeurd is.

Al was er hier en daar kritiek te 
horen over de kunstmatigheid van 
dit soort evenementen, het moet 
gezegd dat de organisatie weinig 

kansen heeft laten liggen om er 
iets moois van te maken.  Hoera!Hoera!Hoera

!
Bij deze feliciteert deMooiRooiKrant u met de geboorte van:..........................

Als bedankje voor het plaatsen van het geboortebericht kunt u met deze bon 
de gratis houten MooiRooi speelgoedtrein ophalen bij speelgoedwinkel ‘t Packhuis! 

Mgr Bekkersplein 6 b  5491 EB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 471595  www.packhuis.nl

Heuvel 17    5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322  www.demooirooikrant.nl
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Najaarsconcert  Nos  Jungit  Apollo
Op 20 november geeft Fanfare 
Nos Jungit Apollo een concert in 
Cultureel Centrum Mariendael. 
Het wordt een bijzonder concert 
omdat het de afsluiting vormt van 
het Project Oda’s Midzomernacht 
waarvan in juni het onderdeel voor 
de jeugd License to do is uitge-
voerd. Nu staat op het program-

ma AHAB, de compositie voor 
spreekstem en blaasorkest van de 
amerikaanse componist Srephen 
Melillo.  Het totale project is mede 
mogelijk gemaakt door subsidies 
van de Gemeente Sint-Oeden-
rode, het Prins Bernhard Fonds 
en de Kunstbalie. Andere werken 
tijdens dit concert zijn The Sky is 

the limit van Maurice Hamers, de 
Zee van John Ewbank, een aantal 
speciaal gearrangeerde liedjes van 
Ramses Shaffy en Fado Mae van 
Dulce Pontes. Het concert staat 
onder leiding van Carlo Balemans, 
solisten zijn Marjolein den  Adel en 
Stefan de  Paepe. Aanvang 20.00 
uur, de toegang is gratis.

Theatergroep Oeck brengt Alice in Wonderland

In 2012 is het precies 150 jaar 
geleden dat Lewis Carroll “Alice 
in Wonderland” schiep. Charles 
Dodgson (zijn echte naam) was 
universitair docent in Oxford en 
diaken in de Anglicaanse Kerk. Hij 
maakte regelmatig boottochtjes 
met de drie dochters van Henry 
Liddell, deken van Christ Church, 
onderdeel van de universiteit van 
Oxford. Hij vertelde hen tijdens 
deze boottochtjes allerlei onwaar-
schijnlijke, gekke, fantasierijke 
verhaaltjes. Eén van de meisjes, 
Alice Liddell, vroeg aan Charles 
om ze op te schrijven. Hij stemde 
erin toe en zo ontstond het boek: 
“Alice in Wonderland”, waarin 
Alice Liddell model stond voor de 
hoofdpersoon.

“Alice in Wonderland” is het ver-
haal over een jong meisje dat in haar 
groei naar volwassenheid van alles 
ontdekt en ondervindt in een won-
derlijke wereld, een wereld die voor 
Alice te maken heeft met vragen als: 
Wie ben ik? Wie zal ik worden? 
De wonderlijke verhalen, waarin 
o.a. dieren karakters van mensen 
verbeelden, vertolken ervaringen en 
verwonderingen van het leven. De 
Vereniging van Nederlandse Open-
luchttheaters (VNO) heeft het plan 
opgevat om in de zomer van 2012 
op een speciale wijze aandacht 
aan “Alice” te besteden en nodigt 
openluchttheaters uit op hun eigen 
unieke wijze “Alice in Wonderland” 
voor het voetlicht te brengen. 

Theatergroep Oeck uit Sint-
Oedenrode, die o.a. bij kasteel 
Henkenshage tijdens de Rooise 
Culturele Dagen van 2010 het 
muziektheaterstuk “De Toverfluit” 
uitvoerde, heeft de uitnodiging van 
de VNO opgepakt en zal op zater-
dag 2 juni en zondag 3 juni een 
geheel eigen versie van “Alice in 
Wonderland” ten tonele brengen. 
Het is het weekend waarin “Alice” 
ook landelijk maximale publiciteit 
krijgt. Oeck zal “Alice” opvoeren 
op het openlucht podium van Cul-
tureel Centrum Mariëndaal.
Nelleke van der Weide, regisseur 
van o.a. “ De Toverfluit” en van 
“Het Passiespel” dat in 2006 werd 
opgevoerd, heeft een eigen thea-
terversie geschreven van “Alice in 
Wonderland.” Nelleke maakt als 
regisseur deel uit van Oeck. Andere 
leden van Oeck zijn voor haar een 
klankbord geweest bij het schrijven 
van deze eigen, unieke theaterver-
sie, die net als het originele boek, 
boeiend zal zijn voor klein en groot.
Oeck is vol enthousiasme begon-
nen aan het zich inleven in "Alice 
in Wonderland”, dat in het eer-
ste weekend van juni 2012 (2 en 
3 juni) in een samensmelting van 
theater, muziek, dans, fantasie, 
humor en decoreffecten te zien en 
te beleven zal zijn voor ieder die 
zich wil laten verwonderen.
(wordt vervolgd) 
(zie ook: www.oeck.nl)

“Alice in Wonderland”, 
een doos-is fantasierijke 
ernst waarmee Oeck 
volgend jaar uitpakt!

Gedichten verduurzaamd
Op 18 november a.s. biedt Stich-
ting Roois Cultureel Erfgoed aan 
de Gemeente Sint-Oedenrode een 
drietal in het straatplaveisel ver-
duurzaamde gedichten aan. 

Deze gedichten vormen een selectie 
uit de gedichten die de Rooise Wa-
terdag van 11 september 2011 een 
extra lichtvoetige dimensie hebben 
gegeven. Gedichten over water 
van  drie Rooise poëten wapperden 

toen als banieren in de wind.
Deze lichtvoetigheid wil het be-
stuur van Stichting Roois Cultureel 
Erfgoed graag vasthouden door 
enkele van deze gedichten in het 
plaveisel op te nemen. Dit gaat ge-
beuren op drie puur-Rooise loca-
ties: aan de ingang van de Knop-
toren, nabij de Molenwiel en het 
bruggetje over de Dommel bij de 
Neulstraat/Klaverpad (nabij Oden-
dael. Op die plaatsen worden in 

de bestrating cortenstaal tegels 
geplaatst waarop dichtfragmenten 
zijn aangebracht. 

De overdracht van deze in staal 
geharde gedichten aan de Rooise 
gemeente start om 15.30 uur bij 
de ingang van de Knoptoren. Aan-
sluitend worden beide andere lo-
caties bezocht. 
Wij nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. 

Apres-ski party in café d’n Toel 
Aankomend weekend is er weer een 
knalfeest in café d’n Toel in Olland. 
De kroeg staat er om bekend dat ze 
veel leuke evenementen en stap-
avonden organiseren. 

Ook komend weekend is het dus 
weer raak. Op zondag 20 november 
vanaf 18.00 uur is het feest! Er vindt 
dan een heuse apres-ski party plaats. 
DJ Jerome komt dan plaatjes draaien 
en dat is een garantie voor feest. Hij 

is bekend van de plaat ‘seks met die 
kale’. Een joviale meezinger die me-
nig kroeg op zijn kop zet. De gehele 
avond zijn er ook allerlei flugel acties!
De leukste verklede bezoeker krijgt 
een doos flugel.

advertorial

Jubileumconcert door ensemble Severijn
Bij gelegenheid van het 2e lus-
trum van de stichting Smitsorgel 
H. Martinuskerk (centrum) Sint-
Oedenrode vindt a.s. zondag naast 
de presentatie van de Lustrum-CD 
van het Smitsorgel tevens een mid-
dagconcert plaats. Het monumen-
tale orgel (1839) wordt deze zon-
dagmiddag  bespeeld door Tineke 
Steenbrink. Zij wordt begeleid op 

viool door haar tweelingzus Ju-
dith. Beiden zijn internationaal be-
kend onder de naam Severijn. De 
naam Severijn is een ode aan de 
17de eeuwse instrumentenbouwer 
André Séverin, die de Duitse en 
Franse stijl en smaak in zijn instru-
menten liet versmelten.

Het ensemble Severijn nam de CD 

op van het Smitsorgel. De muziek 
tijdens het concert is van  Böhm, 
Händel, Biber, Muffat en Alkema. 

De ontvangst a.s. zondag in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein in 
Sint-Oedenrode is vanaf 14.30 uur 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Het is gratis toegankelijk. 

CD Roemrijk Rooi uitgereikt

Op vrijdagochtend werd de aller-
nieuwste cd van Roemrijk Rooi uit-
gereikt aan de voorzitter van win-
keliersvereniging Rooi2000, Tonnie 
Heijmans. Nico van de Wetering, 
voorzitter van Stichting Roemrijk 
Rooi viel deze eer te beurt.

Op de dubbel CD staan 35 liedjes 
over het dorp Sint-Oedenrode. Vijf 
jaar lang is er hard aan het project 
gewerkt en eindelijk is het zover. Het 
resultaat mag er dan ook zijn. 15 
Liedjes zijn overgenomen van be-
staande geluidsdragers en 20 liedjes 

zijn voor het eerst vastgelegd.  Rooi 
mag trots zijn op deze cd. Het is 
een stuk muzikaal erfgoed van Sint-
Oedenrode dat nu voor eeuwig is 
vastgelegd. Er staan niet alleen lied-
jes op over Rooi, maar ook veel over 
Boskant, Nijnsel en Olland. Kortom, 
een hele diverse cd. Te koop bij Roxs 
Elektro voor 25 euro.

Van de Wetering onderstreepte 
nog maar eens dat het prachtig 
zou zijn als kasteleins en voetbal-
kantines de cd zo nu en dan eens 
zouden draaien.  

Eindelijk was het dan zover. Afge-
lopen zaterdag was hij daar dan.. 
de Sint! Eindelijk ja, want het 
snoepgoed in de schappen van 
de winkels deed ook dit jaar weer 
vermoeden dat Sinterklaas spon-
taan een paar maanden eerder op 
zijn paard was gestapt. Terwijl ik 
net met pijn in mijn hart mijn zo-
mergarderobe weer had opgebor-
gen (tja de prijskaartjes zaten er 
nog aan), struikelde je al over de 
pepernoten, chocoladeletters en 
marsepeinen muizen. Het moet 
niet gekker worden. 

Door: Kim Rijkers

Begrijp me niet verkeerd, Sinter-
klaas vind ik een van de mooiste 
periodes van het jaar. Maar om 
me nou in september al gek te 
maken met al dat lekkers?  Als je 
niet uitkijkt dan eet je vier maan-
den, suikergoed en marsepein en 
komen de schuimpjes er door je 
neus weer uit tegen de tijd dat 
je eindelijk  legaal je schoen mag 

zetten.  Ik 
loop  in die 
maanden 
dan ook in 
een grote 
boog om 
de zak-
ken pe-
pernoten en 
taai taai heen. Tot ik met eigen 
ogen heb gezien dat de Sint zijn 
eerste stappen weer op Neder-
landse bodem heeft gezet, komt 
er bij ons geen pepernoot in. 
Streng…!! Nee dat noemen ze 
nou zelfbescherming! Want ik 
ken mijn zwakke plek ondertus-
sen een beetje.  Maar zwakke 
plek of niet, hij is er ondertussen, 
dus  is er een einde gekomen aan 
mijn pepernotenboycot. Tot en 
met 5 december ga ik eens lek-
ker (met mate natuurlijk) genie-
ten van mijn chocoladepeperno-
tenzwakte, om ze op de zesde 
samen met de Sint weer terug te 
sturen naar Spanje.  Blijft het toch 
nog een beetje in balans!

Dag Sinterklaasje

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Op de Rooise loper……….

In ons mooie Rooi zijn er veel bur-
gers die zich op allerlei gebieden 
inzetten. Denk bijvoorbeeld aan 
sportverengingen, ouderenzorg, 
kinderopvang en nog veel meer. 
Ja, met naam genoemd de: ‘eeu-
wige vrijwilliger’. Vooralsnog moet 
het duidelijk zijn dat een vrijwilliger 
doorgaans geen saaie persoon is, 
die geen werk heeft, beetje zielig 
is en nog wat onder de mensen wil 
komen. Niets is minder waar, de 
meeste vrijwilligers zijn juist hele 
actieve mensen, die in veel gevallen 
een drukke baan hebben en vooral 
voldoende onder de mensen ko-
men. Vaak zijn ze per toeval in hun 
positie gerold en blijven ze er veel 
jaren druk mee bezig. Wij van De-
MooiRooiKrant willen op deze vele 
vrijwilligers eens een zonnetje laten 
schijnen. Dit om ze wat beter te le-
ren kennen. Maar tegelijkertijd ook 
om onze waardering aan hen uit te 
kunnen spreken. Daarom hebben 
wij deze keer op de Rooise loper….   
Wim Jansen

Hallo Wim, wil je je even voor-
stellen?
“Natuurlijk, ik ben Wim Jansen en 
ik ben getrouwd met Marij. Samen 

hebben wij twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. We wonen in de 
Koninginnelaan, ook wel bekend 
als het Wim Jansen Plein.”

Je bent vrijwilliger, maar waar?
“Ik ben vrijwilliger bij kringloopcen-
trum d’n einder en ik ben coördina-
tor van de brandwondenstichting.”

Wat doe je precies als vrijwilliger 
bij d’n einder en de brandwon-
denstichting?
“Bij ‘d’n einder’ zet ik me in als 
chauffeur. Dit houdt veelal in dat ik 
aangeboden meubels bij de mensen 
thuis ophaal. Maar we brengen ook 
gekochte meubels naar de mensen 
toe. Voor de brandwondenstichting 
ben ik coördinator. Dit houdt in dat 
ik zorgdraag voor het regelen van 
voldoende collectanten. Tevens zorg 
ik ervoor dat de materialen tijdig bij 
de collectanten aanwezig zijn. Ook 
collecteer ik samen met mijn vrouw 
tijdens de collecteweek. Dat doen we 
alle avonden, om zo de blinde vlek-

ken op te vangen. De plaatsen waar 
helaas geen vrijwilligers voor zijn.”

Wim, kun je ons vertellen hoeveel uur 
je hier in de week mee bezig bent?
“Bij ‘d’n einder’ ben ik veelal vier uur 
per week aanwezig. Voor de brand-
wondenstichting ben ik per jaar onge-
veer vier á vijf weken in touw. Altijd in 
de periode september/oktober.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Bij ‘d’n einder’ ben ik gevraagd 
en ik moet zeggen dat het daar zo 
ontzettend gezellig werken is dat ik 
daar steeds weer met plezier naar 
toe ga. Voor de brandwondenstich-
ting heb ik me opgegeven, omdat 
ik het een uitdaging vond om me in 
te zetten voor mensen die getrof-
fen worden door brandwonden. 
Mensen die uiterlijk  uitgeschakeld 
zijn in hun leven. Let wel, door 

deze dramatische uiterlijke schade 
zijn voor hen gelijke kansen in de 
maatschappij vaak voorbij. En he-
laas betreft dit vaak jonge kinderen 
of jonge volwassenen.”

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, beide taken zijn geheel op 
vrijwillige basis, maar ik krijg er wel 
heel veel gezelligheid en voldoe-
ning voor terug.”

Wat is je drive om dit al meer dan 
tien jaar vol te houden?
“Ik wil graag mijn bijdrage leveren 
aan vrijwilligerswerk, de motorolie 
van de maatschappij.”

Wim, wij van DeMooiRooiKrant 
willen graag met dit interview onze 
waardering naar je uitspreken.
Jij mag met recht op de rooise lo-
per vandaag……. Tada!!

“IK KRIJG ER VEEL GEZELLIGHEID EN 
VOLDOENING VOOR TERUG”

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

Maak uw tuin 
winterklaar!

Loop binnen voor 
onze scherpe 
aanbiedingen

zondag 20 november 2011 om 11:30 uur

Mathieu Dirven koffieconcert: “Dicht bij de piano”
In dit nieuwe seizoen 2011-2012 
van de Mathieu Dirven-concerten 
in kasteel Henkenshage zijn vier 
concerten opgenomen. Elk con-
cert heeft dit keer een motto ge-
kregen. Aanstaande zondag 20 
november heeft het eerste concert 
het motto: "Dicht bij de piano".  
Als solo-instrument staat de 
piano – lees vleugel - centraal en 
zal bij enkele onderdelen van het 
programma ook als begeleidings-
instrument bespeeld worden.

Verschillende bedreven pianisten en 

talentvolle leerlingen van MIK Talen-
tenklas uit  Sint-Oedenrode zullen 
hun medewerking verlenen: Wim 
van den Hoek, Jacques Coolen, Han-
nah Bogman en Han de Jong, die de 
sopraan Kitty van Eijk - van den Brand 
zal begeleiden. Naast hun beroeps-
opleiding heeft de pianostudie steeds 
een prominente plaats gekregen in 
hun leven. In de loop der jaren traden 
zij vaak op en stelden zich ook in Rooi 
vaak ten dienste als begeleiders van 
solisten, koren en ensembles.  
De nog jonge pianisten Matthew 
Chen en Monique van de Laar; leer-

lingen uit de talentenklas van MIK 
presenteren zich met solowerk van 
Bach, Chopin en Williams  en in een 
werk van Theodoor Verhey zal 
Monique van de Laar de klarinet-
leerlinge Laura Romeijnders bege-
leiden. Het Roois Kuluur Kontakt 
en het Cultureel Platform nodigen u 
dan ook van harte uit op zondag 20 
november 2011, aanvang 11.30 uur 
in kasteel Henkenshage in Sint-Oe-
denrode. Entreeprijs: € 6,50   (kop 
koffie/thee inbegrepen) Kaarten 
verkrijgbaar bij VVV of  bij binnen-
komst.  

Wim Jansen

Muziekfestijn met Brabant Band

Zondag 20 november gaat het dak 
er af bij Mariendael. Want dan or-
ganiseert de Mariendael Kidsclub 
een spetterend muziekfestijn voor 
alle jongens en meisjes van groep 
1 tot en met 5 van de basisschool.

Het is wel hard werken hoor! Want 

je gaat eerst aan de slag met het 
maken van een muziekinstrument. 
Je kunt kiezen uit een trommel, 
sambabal of tamboerijn. Met di-
verse materialen ga je aan het werk 
om uiteindelijk een instrument te 
hebben waar je echt muziek mee 
kunt maken. Uiteraard is er even 
tijd voor pauze met limonade en 
iets lekkers en dan door naar de 
repetitie. Met de muzikanten van 
de Brabant Band studeer je ver-
schillende sinterklaasliedjes in. Je 
krijgt les van een echte muziekle-
raar. Ter afsluiting van dit alles geef 
je een heus concert samen met de 

Brabant Band. Iedereen die wil kan 
komen luisteren. Dus nodig je va-
der, moeder, broers en zussen alle-
maal uit, ze zijn van harte welkom.
We beginnen om half 11 met het 
maken van de instrumenten. Het 
concert begint om half 1. Mee-
doen aan deze activiteit kost 5 
euro. Alleen luisteren kost niets. 
Doe dus allemaal gezellig mee 
en geef je op via mariendaelkids-
club@live.nu. Bellen mag ook, 
het telefoonnummer is 474031. 
Enne……………….wie weet komt 
Zwarte Piet ook nog even langs.

Nieuwe website Regiotaxi 
De Regiotaxi Noordoost-Brabant 
is opgezet door de gemeenten 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Landerd, Maasdonk, Mill 
en Sint-Hubert, Oss, Sint-Anthonis, 
Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en 
de provincie Noord-Brabant. Het 
Servicepunt Regiotaxi voert namens 
de Gemeenschappelijke Regeling 
(13 gemeenten en de provincie) de 
regie over het personenvervoer. Het 
betreft hier burgers die gebruik ma-
ken van de Regiotaxi op grond van 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo), openbaar vervoer 
(OV) en het leerlingenvervoer. 

Wat biedt de nieuwe website van 
Regiotaxi Noordoost-Brabant? 
Vanaf 15 november gaat de geheel 
vernieuwde website www.regiotaxi-
noordoostbrabant.nl ‘live’. De be-

zoeker wordt op zijn / haar wenken 
bediend. Of het nu gaat over Wmo, 
OV of leerlingenvervoer; de bezoeker 
vindt zijn weg meteen al op de home-
page. De informatie over de verschil-
lende diensten is met een minimum 
aan tekst in beeld gebracht. De uit-
straling van de website moet de be-
zoeker heldere informatie verschaffen 
en tegelijkertijd een gevoel van zorg 
en vertrouwen overbrengen.   
De nieuwe website is een gezamen-
lijk project van de GR, Reizigers-
platform, Servicepunt Regiotaxi en 
Communicatiebureau Di-Visie. 
Deze website heeft ook een lan-
delijke primeur: in de afgebeelde 
foto’s is een speciale techniek toe-
gepast. Dit maakt een bezoek aan 
onze website nóg leerzamer en 
levendiger! Nieuwsgierig? Kijk op 
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl
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Twee jubilarissen bij Ritakoor 

‘Dat vieren we altijd met het Ceciliafeest’

Ieder jaar, zo rond 22 november, 
vieren diverse kerkkoren uit Ne-
derland het feest van de heilige 
Cecilia, patrones van het muzi-
kale gebeuren. Ieder jaar worden 
tijdens het Ceciliafeest, diverse 
jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Zo ook bij het Ritakoor in Bos-
kant. Zij stonden er dit jaar al iets 
eerder bij stil, namelijk afgelopen 
zaterdag. “Tegenwoordig is er al-
tijd om de week een mis”, aldus 
secretaris en dirigent Jan van de 
Meulengraaf. “Vandaar dat het nu 
wat eerder is. Twee personen krij-
gen na de communie een speldje 
van de Gregoriaanse vereniging. 
Dit jaar zijn dat Harrie Sanders en 
Tonny Dortmans.”

Harrie Sanders blijkt al wel 40 jaar 
lid van het koor, sinds 1971. Har-
rie: “Meester van Hemelrijke had 
me benaderd. Hij was toen diri-
gent en hoorde dat ik naar  de 

Boskant ging verhuizen. Zo werd 
ik al lid voordat ik hier woonde. 
Op de lagere school zat ik al bij 
het kinderkoor en daarom wist van 
Hemelrijke dat ik wel kon zingen.” 
In zijn jeugd woonde Harrie na-
melijk ook in de Boskant. Na zijn 
trouwen woonde hij een aantal 
jaar in een andere parochie voor-
dat hij terugkeerde naar het dorp. 
Zingen doet hij nog altijd. “Ik vind 
het nog steeds leuk. In 1990 heb 
ik mijn vrouw mee naar het koor 
genomen. Nu gaan we elke maan-
dagavond samen naar de repetitie. 
Dat is altijd heel gezellig.”

Ook Tonny Dortmans zingt graag. 
Zij viert haar 25-jarig jubileum. 
“Ik was al eerder lid, maar toen 
ik zwanger werd van Jeroen, onze 
nakomer, ben ik er een tijdje mee 
gestopt. We verkochten thuis aan 
‘de Belders’ altijd appels en pe-
ren, dus dat werd alles bij elkaar 

te druk.” Inmiddels woont ze al 
22 jaar in de Meidoornstraat. Tot 
voor kort nog met haar man. “4 
mei is hij overleden. Een aantal 
jaren geleden kreeg hij een hart-
aanval en later nog eens, en ook 
nog eens epilepsieaanvallen. Toch 
is hij uiteindelijk heel onverwacht 
overleden. Mijn man zat niet op 
het koor, maar hij kon wel goed 
accordeon spelen.”

Tijdens de mis werd ook de man van 
Tonny herdacht. Toch bleef het een 
feestelijke mis. Uiteraard werd er 
naar hartenlust gezongen en na de 
communie kregen beide jubilarissen 
door Pastor Rens het speldje uitge-
reikt. Na afloop van de mis ging het 
hele koor voor een klein feestje naar 
‘De Vriendschap’. Jan van de Meu-
lengraaf:  “Dat vieren we altijd met 
het Ceciliafeest. Ze krijgen nog een 
oorkonde van het koor en verder is 
het een gezellig samenzijn.”

Puur!

Onze taal heeft voldoende puur Nederlandse woorden om alles mee te 
zeggen. Althans,  dat vinden de ‘taalpuristen’  Maar voor de ‘moeder-
taalmasochisten’, een term van taalkundige Paardekooper, kunnen er 
nooit genoeg vreemde woorden gebruikt worden. Het blijkt steeds weer 
een emotionele aangelegenheid, waarbij de een de ander verkettert.

Waren in oude tijden het Grieks en Latijn vaste huisleveranciers van 
nieuwe woorden, tegenwoordig is het vooral wereldtaal Engels die 
een stevige duit in het zakje doet. Is dat erg? Nee. Taal is een levend 
iets en verandert  met de behoefte van de spreker. Niemand heeft het 
nog over ‘trekschuit’, simpelweg omdat die dingen niet meer be-
staan. Als je een nieuw Nederlands woord wilt verzinnen voor nieuwe 
dingen, ben je meestal te laat. Het woord ‘computer’  is tegelijk met 
het apparaat ingeburgerd. De vertaling is ‘rekenmachine’, maar.... die 
hadden we al gereserveerd voor de ‘zakjapanner’, een echt Neder-
lands woord overigens. 

Er zijn verschillende redenen waarom we niet in een taalkramp moe-
ten schieten bij een vreemd woord. Soms bestaat er niet echt een 
Nederlandse term voor. ‘Timing’ zegt zoveel meer dan ‘tijd bijhou-
den’. Een ‘groupie’ is iets heel anders dan een ‘fan’, trouwens ook 
een Engels woord. Kortheid krijgt in deze snelle wereld vaak voorrang 
op puurheid. Als je ‘link’ typt in plaats van ‘verbinding’ ben je zo een 
halve zin verder. Het grappige aan het woord ‘drugs’ is dat wij het 
alleen overgenomen hebben voor verdovende middelen en niet voor 
medicijnen (een Latijns woord). Wat het woord ‘proof’ betreft ben 
ik wel weer op de hand van de taalpuristen. Want wat te denken 
van het wereldbeeld achter woorden als ouderenproof en kindproof 
(bestand tegen ouderen, kinderen)? 

Soms geeft een vreemd woord betekenisverruiming of juist precisie. 
Het Franse ‘cliché’ wordt hier  uitsluitend gebruikt in zijn figuurlijke 
betekenis: ‘afgesleten beeld’. Van iemand die eens een tenniswed-
strijd verliest zeg je niet dat het een ‘loser’ is. Dat zeg je pas als 
iemand altijd aan het kortste eindje trekt. Er zijn woorden die zo’n 
vertrouwde klank hebben dat ze wel Nederlands moeten zijn. Maar 
een woord als ‘oppeppen’ is een letterlijke vertaling van ‘to pep up’,  
opkalefateren. Dit laatste Nederlandse woord is, jawel, oorspronkelijk 
aan het Arabisch ontleend.

Elke levende taal krijgt er steeds nieuwe woorden bij. En elk woord 
dat de communicatie tussen sprekers en luisteraars bevordert, is een 
goed woord. Daar ben ik dan weer heel puristisch in.

      Mia van Boxtel

Taalzaken...

Joris Linssen en Caramba

Sfeervolle avond in Cultureel Centrum Mariendael

Caramba….wat een sfeer en en-
thousiasme namen Joris Linssen 
met zijn band Caramba afgelo-
pen zaterdag mee naar Cultureel 
Centrum Mariëndael. Dat Joris 

een begenadigd verteller was, 
wisten we al. De meeste mensen 
kennen Joris van zijn televisiepro-
gramma Hello Goodbye waarin 
hij op Schiphol op zoek gaat naar 

bijzondere verhalen. En nu weten 
we ook dat hij goed kan zingen en 
entertainen.

Het Roois Kultuur Kontakt was blij 

met de artiest en met de goed ge-
vulde zaal. Joris zelf vond het leuk 
om weer een keer terug te zijn in 
Rooi. ‘Ik heb vroeger in Breugel 
gewoond en mijn oom Marinus 
Linssen (banketbakker) woonde 
in Sint-Oedenrode. Ik herken er 
echter niets meer van, wat is het 
hier veranderd!” Dat vertelde hij 
de zaal meteen na het eerste num-
mer. Geflankeerd door volgens Jo-
ris ‘Nederlands beste accordeonist’ 
Marcel van der Schot, contrabas-
sist Erik van Loo en gitarist Kees 
van den Hoogen wisselde Joris 
mooie luisterliedjes af met aan-
stekelijke meestampers. De liedjes 
gaan allemaal over de liefde, soms 
ontroerend, soms uitermate grap-
pig. De hele show klopte als een 
bus. De stem van Joris is zeer pret-
tig om naar te luisteren, het plezier 
van de muzikanten werd uitste-
kend op de zaal overgebracht. De 
staande ovatie na afloop van de 
voorstelling was dan ook meer dan 
terecht.

Het programma dat Joris Linssen en 
Caramba spelen, is gebaseerd op 
Mexicaanse muziek stijl mariachi. 

De zanger heeft een tijd in het Mid-
den-Amerikaanse land gewoond 
en werd daar gegrepen door de ty-
pische muzieksoort waarbij de ac-
cordeon een belangrijk instrument 
is. Na afloop van de voorstelling 
namen Joris en zijn band uitgebreid 
de tijd om met aanwezige publiek 
een praatje te maken en cd’s te sig-
neren. Vanaf januari 2012 zijn 
Joris Linssen en de Caramba’s weer 
in het theater te bewonderen met 
hun voorstelling ‘VUUR’. Een voor-
stelling die het bezoeken meer dan 
waard is. Kijk voor de speellijst op 
www.jorislinssen.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Live muziek

CROSSTOWN

Live muziek
Zondag 20 november

vanaf 19.00 uur

D n Dommel presenteert:

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

 

Deze band maakt zeer 
gevarieerde stevige muziek 
met vooral veel songs uit 
de zeventiger en tachtiger 
jaren   maar ook met af en 
toe een uitstapje naar de 
sixties. CROSSTOWN speelt 
songs van Lynyrd Skynyrd 
The Commodores  Neil Young 
Bob Marley  Stevie Wonder 
Lenny Kravitz   The Specials 
The Doobie Brothers  Inner 
Circle   Eddie Grant   Wilson 
Pickett en vele anderen.

CROSSTOWN

Zondagmiddag 13 november, aan 
de wal van de Dommel  bij de 
Odaschool, verdringen vele kleine 
pietjes en kinderklaasjes zich om 
Sint en z’n pieten zo goed mogelijk 
te kunnen zien. Er hangt een lichte 
mist over de dommel. Ineens ver-
schijnen twee pieten op jetski’s op  
het water: het feest is begonnen!

Daar is hij dan: Sinterklaas, op een 
vlot van drie kano’s vaart hij Rooi 
binnen.  “Wat is hij dichtbij,”  zegt 
een meisje met rode wangen.  Ie-
dereen klapt, danst en zingt zich 

schor op moderne sinterklaaslied-
jes. De swingende optocht met 
pieten gaat richting het kerkplein. 
Ze zitten op een bakfiets, of hoog 
in de lucht op een heftruck, in een 
huifkar of rijden rond op gekke mi-
nifietsjes. Sinterklaas loopt samen 
met z’n trouwe paard Americo tus-
sen de mensen door om een praatje 
te maken of een hand te geven. 

Bij de scouts op het kerkplein kan 
je spijkerbroek hangen, stunten op 
de touwenbaan of ademloos kij-
ken naar de klimpieten die vanaf 

een balkon abseilen.  De gezellige 
‘praatjespiet’ staat op het podium 
voor de kerk, samen met  ‘wap-
perpiet’ die alles vertaalt in geba-
rentaal . Het plein is een dansende 
en zingende massa! Burgemeester 
Maas bedankt Sinterklaas dat hij 
weer naar Rooi is afgereisd.  De 
wapperpiet geeft de burgemeester 
een speciaal cadeau: een  Sint-dvd 
voor slechthorenden.  Deze is vanaf 
volgende week in de bieb van Rooi 
verkrijgbaar.

Het feest gaat verder in de Beurs, 
net als vroeger weer berengezellig.  
Even is er paniek.  In het pietenhuis 
aan de Borchmolendijk is een hyp-
notiseur geweest. Een vreemde to-
venaar die alle pieten in slaap heeft 
laten vallen en de deur op slot heeft 
gedaan.  Natuurlijk helpen de kin-
deren mee om het verhaal goed af 
te laten lopen. “Het was zoals al-
tijd weer een geweldige intocht in 
Rooi,” aldus een voldane Sint.

Vervolg voorpagina

Warm onthaal voor Sinterklaas en z’n Pieten in Rooi

Pieten bezoeken Kinderboerderij
De tijd van kinderen verwennen is 
weer aangebroken! Sint is immers 
weer in het land en die komt nooit 
alleen! Zoals alle kinderen konden 
zien had hij weer een groot aantal 
Pieten bij zich, enkele daarvan zijn 
komende zondag te zien in Kinder-
boerderij Kienehoeve. Vanaf 13.30 
uur zullen de Pieten alle kinderen 
die zij tegen komen wat lekkers 

uit delen! De activiteitencommis-
sie van de Kinderboerderij zal de 
Pieten dan ook bijzonder graag 
verwelkomen. Mocht u plannen 
hebben samen met uw kinderen of 
kleinkinderen een bezoek te bren-
gen aan Park Kienehoeve kom dan 
zeker ook even langs bij de Kin-
derboerderij, U bent  tot 16.00 uur 
welkom!  

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Aankomst Sinterklaas in Nijnsel
Op zondag 20 november zal Sin-
terklaas en zijn Pieten aankomen 
op het Beckartplein in Nijnsel. 
Ook dit jaar verwachten we weer 
dat de Pieten iets in petto hebben.

Om 14.00 uur start de Harmonie 
Nijnsel met het spelen van sinter-
klaasliedjes. Iedereen, jong en oud, 
wordt uitgenodigd gezellig mee te 
zingen. Daarna maakt Sinterklaas 
samen met Americo en de Pieten 
een korte rondrit door Nijnsel. De 
rondrit start op het Beckartplein, 
Tulpstraat, Azaleastraat, Anjerlaan, 
Jasmijnstraat, Lieshoutseweg, Pas-
toor Panckenstraat, Hortensiastraat, 
Lieshoutseweg en eindigt op het 
Beckartplein. Let op: dit is een an-
dere rondrit dan voorgaande jaren.
Na de rondrit nodigt Sinterklaas alle 
kinderen uit voor de kinderreceptie 
in de grote zaal van “de Beckart”.

Woorden en letters
Het thema van dit Sinterklaasfeest 
is “woorden en letters”. Er is een 
hoofdrol weggelegd voor Postpiet. 
Postpiet is op dit moment een beetje 
in de war. Willen jullie hem helpen? 
Wat jullie moeten doen is nog een 
verrassing, maar er gaat veel gebeu-
ren. Er zal veel worden gelachen, 
gezongen en gedanst. Dus smeer 
je stembandjes en gooi de heupjes 
lekker los en kom naar de kinderre-
ceptie van Sinterklaas en zijn Pieten.

Het programma duurt ongeveer 
drie kwartier en de muzikale bege-
leiding is in handen van het oplei-
dingsorkest van Harmonie Nijnsel. 
Na afloop krijgen alle kinderen een 
snoepzak. Als het weer te slecht is, 
maakt Sinterklaas geen rondrit. Hij is 
dan om 14.30 uur in “de Beckart”.
Wij zien jullie graag op 20 november!!
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Dai Ippo met beginners naar Liempde

Zaterdag was het voor de begin-
nende judoka’s best wel een span-
nende dag. De eerste onderlinge 
ontmoeting  met onze bevriende 
verenigingen in dit seizoen. Voor 
sommigen was het echt de eerste 
keer dat ze een wedstrijd moesten 
draaien. 

Nou ze hebben het eigenlijk al-
lemaal best wel goed gedaan. Er 
waren ook een paar judoka’s die 
zaterdag pas echt lieten zien dat 
ze konden judoën. Voor Mees van 
Dijk, Igor van der Heijden, Rens 
van Esch, Willem Vervoort en Sam 

Packbiers liep het allemaal op rol-
letjes en zij werden met overtuiging 
kampioen. Luca van Laarhoven, 
Cas Schoones, Zjuul Rovers, Rob 
de Laat, Evi van Boxmeer, Rik van 
Aarle, Lars van Duijnhoven en Mat-
thijs van der Meijden deden ook 
goed hun best. Jammer dat ze allen 
1 partij verloren en ze met dit ge-
geven toch maar mooi 2e werden.
Derde plaatsen waren er voor Tho-
mas Mesu, Dion Schoones, Seb 
Pruisen, Luuk van Oirschot en Yaël 
Rutten.  Voor Jelle van Delft, Luc de 
Laat, Marinke Rooijakkers,Yannick 
Rutten Lukan van Boxmeer , Mar-

tijn van Aarle en Lotte van Aarle 
konden zaterdag hun draai niet 
vinden en konden we alleen maar 
zeggen: Volgende keer beter.
Ondanks dat ze niet op een eer-
ste plaats zijn geëindigd willen we 
toch nog even een pluim geven 
aan Lukan van Boxmeer,  Zjuul 
Rovers  en Luc van Oirschot  voor 
hun bijzondere inzet op dit toer-
nooitje. Het was mooi om te zien 
dat zij bijna alleen maar linkse 
worpjes hebben gemaakt en dat 
geeft weer hoop voor de volgende 
toernooitjes.

budo

Jur wordt tweede in Drenthewielersport

Stef en Jur hadden afgelopen week-
end een wedstrijd in Echten (Dren-
the).  Jur’s  start was heel goed, 
maar er waren er twee die nog 
sneller weg waren.  Jur en twee an-
dere renners moesten meteen in de 
achtervolging want Micky Nijkamp 
ging er direct vandoor.

De jonge Rooise renner wilde wel 
mee ontsnappen maar hij kon niet 
langs zijn voorganger geraken.
In de tweede ronde wist ook zijn 
clubgenoot Max aansluiting te krij-
gen bij Jur en de andere renner. 
Wat Jur ook probeerde in ronde 2 en 
3, het lukte hem niet om er voorbij 
te komen. Maar in de laatste ronde 
verraste Jur de renner door een hele 
mooie actie in het snelle gedeelte 
van het parcours en ging er als een 
speer vandoor. Jur kwam zo op een 
hele mooie 2e plaats over de streep. 
(1e jongen) en zijn 1e podium van 
dit cross seizoen! 
 
Stef heeft al weken een blessure 
aan zijn voet. Fietsen gaat wel 
maar lopen bijna niet. Hij beet flink 
op zijn tanden en reed de wed-
strijd toch uit. Erg knap. Hij kwam 
als 16e over de streep.  Stef houdt 
nu even rust tot dat zijn voet weer 
volledig genezen is. Jur zal het dus 
even zonder zijn grote broer moe-
ten doen.

Rooise 
Biljartcompetitie

In ronde 9 werd er een hoge score 
behaald door de Gouden Leeuw 
(92) en St.Joris 81 punten. Korte 
partijen: Adriaan van Hastenberg 
(Gouden leeuw) 22 car. in 8 beur-
ten (moy. 2,75), Martien Rovers 
(Wapen van Eerschot) 24 car. in 
11 beurten (moy. 2,18), Jan van 
Erp (Wellie Winne Welles) 30 car. 
in 12 beurten (moy. 2,5), Noud 
Pouwels (St.Joris) 28 car. in 12 
beurten (moy. 2,33), Gerard van 
de Wetering (Jachtrust) 27 car. in 
12 beurten (moy. 2,25), Joke van 
Roosmalen (Oud Rooi) en Maar-
ten van Hoof (Gin Keus) 20 car. in 
12 beurten (moy. 1,66), Martien 
van de Hoeven (Boskant) 36 car. in 
13 beurten (moy. 2,76), Marcel de 
Laat (St.Joris) 28 car. in 14 beurten 

(moy. 2), Johnny Bax (Beurs) 22 
car. in 14 beurten (moy. 1,57) en 
Hans van Dinten (Gouden Leeuw) 
20 car. in 14 beurten (moy. 1,42).
Uitslagen: Gouden leeuw – D’n Toel 
92-48, Dorpsherberg – ’t Straotje 
75-65, Oud Rooi – Boskant 78-62, 
Gin Keus – Kofferen 78-62, Wel-
lie Winne Welles – Beurs 66-74, ’t 
Pumpke – Wapen van Eerschot 73-
67, Jachtrust – St.Joris 59-81.
Stand: 1 Beurs 720, 2 Gin Keus 687, 
3 St.Joris 667, 4 Boskant 654, 5 ’t 
Straotje 645, 6 Wellie Winne Wel-
les en Dorpsherberg 628, 8 Gouden 
Leeuw 625, 9 D’n Toel 615, 10 Wa-
pen van Eerschot 602, 11 Jachtrust 
599, 12 Oud Rooi 597, 13 Kofferen 
591, 14 ’t Pumpke 556.   

biljarten

Auto Connections, Ron Oerlemans  -  Autoschade van Acht  -  Bouwbedrijf van Zon  -  Cavac Gevelreiniging  -  De Bever   -  Jan de Leijer  
Digitotaal  -  Emvo Techniek  -  v. Engeland Groothandel Gereedschappen  -  Eric Bongers  -  Esprit Groep, Marc Reijnen  -  Gebr. van Stiphout

Gezamenlijke Horeca  -  Gezamenlijke Winkeliers Borchmolendijk  -  Hellings Machinebouw  -  Jan Habraken Aluminium en Glaswerken
L. vd Biggelaar Instalatietechniek  -  Lamert Autoschade  -  vd Lande Productie Schijndel, Tom Meulensteen  -  Jeffrey Lo-A-Njoe Autoschade
Marcel Vos  -  Masta Aanhangwangens  -  Meulengraaf Beton  -  MK2  -  't Packhuis  -  QooQ Studio  -  Rabobank Sint Oedenrode/Schijndel

Sjef van Schijndel  -  Toba  -  Trido IT-Groep  -  Van Kaathoven groep  -  Van Uden Caravan Techniek  -  Wire Furniture, Rene Evers

DAI-IPPO BEDANKT ALLE SPONSORS VAN HET KLOMPENTOERNOOI
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Kossen | Design

T: 06-53369747    
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Ollandse Biljartkampioenschappen
Afgelopen maandag zijn alle wed-
strijden uit de tussenronde klasse B 
en  C gespeeld. In de tussenronde 
spelen de indirect geplaatste 26 
spelers uit de eerste ronde tegen 
elkaar. De wedstrijden worden 
gespeeld volgens het knock-out 
systeem. De zes winnaars van de 
wedstrijden in de tussenronde van 
de B klasse en de zeven winnaars 
van de C klasse gaan door naar de 
tweede ronde. Alle spelers waren 
zeer gemotiveerd en zeker aan 
elkaar gewaagd. Iedereen speel-
de zijn wedstrijd naar vermogen 
echter de een heeft soms net wat 
meer geluk dan de ander.  Dorien 
Jans maakte haar partij tegen Peter 
van Driel uit in 16 beurten met een 
moyenne 1.56. Peter maakte de 
hoogste serie van de avond. Ook 
Leo Hagelaars maakte zijn partij uit 
in 16 beurten. De wedstrijdleiding 
wenst de geplaatste spelers veel 
succes in de tweede ronde. 

Uitslag D’n Toel;
Ton van Alphen 7 – Bert v.d. Groe-
nendaal 7, na verlenging Ton 6 – Bert 
2 ; Martin Huyberts 10 – Jos Markus 
0; Wil Koolen 7 – Jan de Jong 3;  Rien 
Kastelijn 7 – Rene Bodet 7, na verlen-

ging Rien 6 – Rene 7 ; Eric Bekkers 6 
– Leo Hagelaars 10; Toon v.d. Akker 
7 – Gonny v.d. Pasch 6. 
Uitslag De Dorpsherberg;
William Koolen 2 – Henk van Rooij 5; 
Mark Leenderts 7 – Arie Markus 10; 
Rien v.d. Oever 8 – Frans van Esch 9; 
Jos Essens 0 – Tonny Hagelaars 5; Pe-
ter van Driel 7– Dorien Jans 10; Bart 
van Esch 3 – Wil v.d. Pasch 10.  

Geplaatste spelers 2e ronde klasse A.
Henk v.d. Bergh; Albert van Driel; 
Cees Bouter; Johnny van 
Oorschot; Gerard v.d. Tillaart en 
Rien v.d. Spank.                     
                                             
Geplaatste spelers 2e ronde klasse B.
Mark v.d. Laar;Ruud van Driel; 
Dorien Jans; Joost Hungerink; Ad 
v.d. Bergh; Arie Markus; Bert van 
Kessel; Ton van Alphen; Frans van 
Esch; Peter Markus; Wil Koolen en 
Leo Hagelaars.                                                                    

Geplaatste spelers 2e ronde klasse C.
Jan Sanders; Hans Geerts; Tonny 
Hagelaars; Mark Huijbers, Toon 
v.d. Akker; Rene Bodet; Bart v.d. 
Bergh; Martin Huijberts; Henk van 
Rooij; Bas v.d. Tillaart; Rob v.d. He-
ijden; Wil v.d. Pasch.  

Argo

B1 - De Vennen 3-2
C1 – Lutra 13-9
D1 - Hellas-Glana 3-10
Dames 1 - De Warande 9-11
E1 – Spio 2-7
Heren 1 - Hellas-Glana 12-8
Heren 2 – Lutra 5-9

Programma zaterdag: 
PSV - Heren 1 17.00u
Arethusa - B1 17.15u
Aquamigos - E1 17.35u 
Hellas-Glana - Dames 1 18.30u
Merlet - C1 18.45u
BCombi – Lutra 19.00u

waterpolo

Mats van den Brand 
naar WK in Dubai
De Nijnselse karter Mats van de 
Brand gaat komende week naar 
Dubai om daar een gooi te doen 
naar de wereldtitel. Eerder leek hij 
niet tijdens die wedstrijd uit te mo-
gen komen, maar een aantal weken 
terug won Mats de Racing Days in 
Veldhoven en Berghem, wat hem 
uiteindelijk toch een ticket ople-
verde. 

Normaal gesproken rijdt Mats wed-
strijden waarin er verschillen zijn 
tussen de karts. In Dubai is dat an-

ders. Iedereen krijgt via loting een 
kart aangewezen waar hij trainingen 
en wedstrijden mee gaat rijden. Op 
zaterdag 26 november vindt de race 
plaats. Een dag eerder is er de eerste 
schifting. Dan valt ongeveer de helft 
van het aantal racers uit o.a. China, 
VS, Indonesië, Japan, Engeland en 
Nederland af. Mats zelf is enorm blij 
dat hij mag starten en naar eigen 
zeggen heeft iedereen kans. Volgens 
hem is er ook een flinke dosis geluk 
nodig om op het podium te eindigen.

karten

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Nijnsel weet vorm vast te houden

Onze jongste springruiters laten 
weer goed van zich horen. In Schijn-
del wist Rachel Peters met Mickey 
de 2e prijs te pakken in de klasse 
AB/L. Larissa Laenen startte met 
Kasandera in de klasse DB en wist de 
overwinning op haar naam te schrij-
ven in Oirschot. Van de grote spring-
ruiters was Judith van den Nieuwen-
huijzen afgereisd naar Wanroij. Daar 
verscheen ze met Cascin in de klasse 
B en pakte de 4e plaats.

Vorige week zijn de gezusters 
van Gastel van start gegaan in de 
Mortel. Moniek van Gastel wist 
met Coldplay in de klasse B de 1e 
plaats te pakken. Suzan startte met 
Boogie Woogie in de klasse L en 
ook hier ging de zege naar Nijnsel. 
In de klasse M startte Suzan met 
Zuberlina en deze combinatie was 
goed voor een 3e plaats. In Asten 
verscheen Suzan in de klasse M 
in de ring met Boogie Woogie en 

Harmony en pakte hier respectie-
velijk de 4e en 6e plaats.
De dressuurruiters hebben in 
Geldrop weer een kringselectie-
wedstrijd verreden. Dat leverde 
Eveline van der Ven met Allure de 
overwinning op in de klasse L2. 
Voor Elske Huijbers en C Vip HZ 
was het 'peace of cake ' in de klas-
se Z1. Een knappe 2e plaats was 
het resultaat.

paardensport

Jubilarissen KV Boskantkorfbal

     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

Op de jaarvergadering van 7 no-
vember j.l. had korfbalvereniging 
Boskant weer een 4-tal jubilaris-
sen. Lotte van Veggel en Daisy 

Heijmans waren 15 jaar lid. Marjan 
van Boxtel en Mia van Hastenberg 
hebben zelfs al 40 jaar vol ge-
maakt. Felicitaties en bloemen voor 

iedereen!  Marjan en Mia kregen 
ook een oorkonde en een speld die 
Diny Spooren vanuit de NKS (korf-
balbond) kwam overhandigen.

VVRooi/ADR pakt eerste winst 

Dinsdag 8 november speelden de 
heren van VVRooi thuis tegen VCE/
PSV. Bij winst zou  VVRooi de tegen-
stander passeren op de ranglijst.

Tot halverwege de eerste set hiel-
den beide teams elkaar in even-
wicht. Hierna voerde VCE/PSV de 
druk op en liep steeds verder uit. 

VVRooi reageerde door twee wis-
selspelers in het veld brengen. Dit 
pakte goed uit. VVRooi won de set 
met 26-24. In de tweede set zette 
VVRooi het goede spel voort. Dit 
resulteerde in een overtuigende 25-
21 setwinst. VCE/PSV deed in de 
derde set wat terug. Met snel aan-
valsspel en goede services maakte 

ze het VVRooi lastig. VVRooi her-
pakte zich op tijd om de set met 
25-22 te winnen. De vierde set was 
een echte kraker. Met de nodige 
fouten maar ook lange rally’s bleef 
het tot het laatste fluitsignaal span-
nend. Setstand: 27-25. Door de 4-0 
winst staat VVRooi nu 3 punten 
voor op VCE/PSV.  

volleybal

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

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

Huur een schoorsteenvegerset 
voor een aantrekkelijke prijs

Tijd om uw schoorsteen te vegen 

voor de kachel aan gaat!

Rooise Ruiters en Ponyruiters  
Tijdens de dressuurwedstrijd in 
Geldrop hebben Dianne Merks en 
Caprice-PS Z een 5e plaats behaald 
in de klasse B. Marleen de Haas en 
Rokarlos behaalden de 3e plaats in 
de klasse L2 dressuur. In Schijndel 

werden Anne van Liempd en Barta-
bas 6e in de klasse M springen. Afge-
lopen weekend zijn Hilde vd Oever 
en Rana in Haarsteeg twee keer 1e 
geworden in de klasse D-B dressuur. 
Gesprongen werd er in Oirschot, hier 

behaalden Marloes Merks en Randa 
een 3e plaats in de klasse B, Dianne 
Merks en Caprice-PS Z behaalden in 
deze klasse een 6e plaats. De klasse L 
werd gewonnen door Bram van Gaal 
en Wannebee.

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Odisco lijdt pijnlijke nederlaag
Odisco 1 kreeg afgelopen zondag 
Eurogirls 1 op bezoek. Het zou 
zeker een lastige wedstrijd gaan 
worden.

De ploeg uit Olland begon fel aan 
de wedstrijd en kon via Marlon 
van Heeswijk dan ook al binnen 2 
minuten op 1-0 komen. Er wordt 
goed gespeeld en na 10 minuten 
stond dan ook dee 5-3 op het sco-
rebord, via 2x Meike Leenderts, 
Myrthe van Heereveld en Marieke 
van Heeswijk. Hierna zakte het 
goede spel weg en werd er plaats 
gemaakt voor slordigheden. Zo 
werd de benauwde ruststand van 

6-5 op het scorebord gezet. Het 
laatste doelpunt voor rust was van 
Dena Essens.

Na rust was Odisco 1 niet meer bij 
macht om het goede niveau op te 
pakken en zo stond na 1 minuut 
ook de 6-6 op het scorebord. Na 
8 minuten kon Eurogirls voor het 
eerst voor komen, 6-7. Odisco 
miste weer kans op kans waar-
onder een belangrijke strafworp. 
Eurogirls maakte 10 minuten voor 
tijd de 6-8. Odisco wist niet meer 
tot scoren te komen in de hele 2e 
helft, waardoor de 1e nederlaag 
voor dit seizoen een feit is.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs



Woensdag 16 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe28 Rooi sportief

Tweede wandeling Winterserie 
OLAT in Nijnsel

wandelen

Op zondag 20 november houdt 
wandelsportvereniging OLAT 
een winterserie wandeltocht van-
uit Nijnsel (St.-Oedenrode), de 
‘home-town’ van de wandelclub.
Vanuit het startadres ‘De Vresselse 
Hut’ steken ze de Vresselseweg 
over, om al direct naar de Dom-
mel te lopen. Alle afstanden lopen 
een stukje langs dit fraaie riviertje. 
Aan weerszijden van het Dommel-
dal, liggen enkele oude akkers. 

De 10 en 15 kilometer vervolgen 
de route door een stuk bosgebied 
en komen via een lus aan de ach-
terzijde van het Vresselse Bos bij 
de wagenrust.  De 10 km gaat na 
de wagenrust terug naar het start-

adres. De 15 km maakt nog een 
mooie lus door de Moerkuilen om 
dan terug te keren.
De overige afstanden, 20, 30 en 
40 km lopen richting Breugel en 
komen in het natuurgebiedje De 
Mosbulten. Daar treffen zij de 1e 
wagenrust voor een welkom beker-
tje koffie of thee. Een volgend na-
tuurgebiedje wacht:Het Broek, een 
waterwingebied. Hier buigen de 20 
en 30 km af richting Mariahout. 
De 40 km gaat via de brug over 
het Wilhelminakanaal naar het 
Achterbos. Daar wacht wagenrust 
2. Deze route verloopt over prach-
tige paden, door mooie gebieden 
in Lieshout en Beek en Donk. Via 
Mariahout lopen ze weer terug 

naar het startpunt.
Aan het einde van het Vresselse Bos 
buigen de 10 en 20 km af om te-
rug te keren naar het startadres. De 
andere afstanden: 15, 30 en 40 km 
maken nog een extra lusje door de 
fraaie Moerputten. Dit is een gebied 
van waterplassen die ontstaan zijn 
door het uitdreggen van moer, dat 
is laagveen bestaande uit verteerd 
plantenmateriaal dat na droging 
gebruikt kon worden als turf. Een 
moerasbos omzoomt deze plassen. 
Hierna komen ook zij weer terug 
in het Vresselse bos. Vanaf dit punt 
lopen alle afstanden samen terug 
naar De Vresselse Hut. Ze hopen 
op een mooie wandeldag. De route 
staat er in ieder geval garant voor!

Vooruitblik 2e wandeling van de 
Winterserie 20 november 2011: Nijnsel
Op het moment waarop de eerste 
woorden voor dit stukje op papier 
worden gezet, genieten we van 
hoog(na)zomerse dagen. Op het 
moment dat we op pad gaan voor 
deze wandeling, zijn de bomen al 
bijna kaal en kunnen we de blade-
ren voor ons uitschoppen. 

We zijn ditmaal te gast in onze 
hometown, Sint-Oedenrode, van-
uit het kerkdorp Nijnsel. Nijnsel is 
ontstaan als een nederzetting rond 
een kapel die gewijd was aan Sint-
Antonius-Abt en reeds in de 15e 
eeuw werd vermeld. De buurt-
schap behoorde vanouds tot de 
oude vrijheid van Sint-Oedenrode. 
Nijnsel bleef tot in de twintigste 
eeuw een klein bebouwingslint aan 
de oude verbindingsweg tussen 
Sint-Oedenrode en Lieshout. Nu is 
het uitgebreid met nieuwe wijken. 

Maar, Olat is Olat niet als we “ste-
delijke gebieden”  zouden opzoe-
ken. Nee, we gaan als vanouds van-
daag weer heerlijk natuur proeven 
en beleven!
En dat doen we als volgt:"
Vanuit het startadres De Vresselse 
hut steken we de Vresselseweg 
over, om al direct naar de Dommel 
te lopen. Alle afstanden lopen een 
stukje langs dit fraaie riviertje. Aan 
weerszijden van het Dommeldal, 
liggen enkele oude akkers. 
De 10 en 15 kilometer vervol-
gen de route door een stuk bos-

gebied en komen via een lus 
aan de achterzijde van het Vres-
selse Bos bij de wagenrust.  
Het Vresselse Bos is een naaldbos 
op een dekzandrug. Het was ooit 
een productiebos dat aangelegd is 
op een stuifzanddek maar het wordt 
geleidelijk gevarieerder. In het bos-
gebied liggen mooie vennen en zijn 
er gebieden met vochtige heide. 
De 10 km gaat na de wagenrust te-
rug naar het startadres. De 15 km 
maakt nog een mooie lus door de 
Moerputten om dan terug te keren.
De overige afstanden, 20, 30 en 
40 km lopen richting Breugel en 
komen in het natuurgebiedje De 
Mosbulten. Daar treffen zij de 1e 
wagenrust voor een welkom be-
kertje koffie of thee.

Een volgend natuurgebiedje wacht 
op ons: Het Broek, een waterwin-
gebied. Hier buigen de 20 en 30 
km af. Zij vervolgen de route over 
een mooi pad langs de slootkant in 
open gebied richting Mariahout. 
De 40 km gaat via de brug over 
het Wilhelminakanaal naar het 
Achterbos. Daar wacht wagenrust 
2. Zij komen hierna bij natuurge-
bied De Ruweeuwsels, bestaande 
uit broekbos en een gradiënt naar 
een drogere omgeving. Via Mo-
lenheide en het oude agrarische 
buurtschap Deense Hoek doemt 
de bebouwde kom van Lieshout 
op. Via binnenweggetjes komen 
zij bij de caférust bij het Zwaantje 

in Beek (en Donk).
Na de rust vervolgt de 40km de 
route naar de Zuid Willemvaart, 
om na een klein stukje langs het 
kanaal het bosgebied De Lijnt in te 
gaan. De route gaat richting Ma-
riahout, door bosgebied de Lies-
houtse Heide, op weg naar de 2e 
caférust. 

Hier ontmoeten zij de wandelaars 
van de 20 en 30 km. Via bossen, 
afgewisseld met landelijk gebied 
gaan de lange afstanden terug 
naar het Vresselse Bos om bij wa-
genrust 3 samen te komen met de 
10 en 15 km.

Aan het einde van het Vresselse 
Bos buigen de 10 en 20 km af om 
terug te keren naar het startadres.
De andere afstanden: 15, 30 en 40 
km maken nog een extra lusje door 
de fraaie Moerputten. Dit is een 
gebied van waterplassen die ont-
staan zijn door het uitdreggen van 
moer, dat is laagveen bestaande 
uit verteerd plantenmateriaal dat 
na droging gebruikt kon worden 
als turf. Een moerasbos omzoomt 
deze plassen. 
Hierna komen ook zij weer terug 
in het Vresselse bos. Vanaf dit punt 
lopen alle afstanden samen terug 
naar De Vresselse Hut.

We hopen op een mooie wandel-
dag. De route staat er in ieder ge-
val garant voor!

Onnodig verlies Waterpolodames 
Argo

Afgelopen zaterdag stond de strijd 
om de eerste plaats op het spel bij 
het treffen van de waterpolodames 
van Argo tegen de De Warande uit 
Oosterhout. Beide ploegen zijn 
vorige seizoen gedegradeerd uit 
de bond, maar draaien dit seizoen 
mee in de top van de competitie. 

Daar waar de Warande nog zon-
der puntverlies was, had Argo al 
een keer een steekje laten vallen. 
Des temeer was een overwinning 
op de koploper essentieel om aan-
gehaakt te blijven voor een moge-
lijke titelstrijd. Het verlies van 9-11 
was dan ook teleurstellend, maar 
vooral onnodig. In het eerste deel 
van de wedstrijd leek Argo alles 
onder controle te hebben, de da-

mes uit Rooi hadden iedere keer 
1 of 2 doelpunten voorsprong op 
de Warande. Halverwege ging 
de Warande over tot een zwaar-
dere pressing waardoor de dames 
van Argo onder druk kwamen te 
staan. Er werden onnodige fouten 
gemaakt, het spel werd slordig en 
door een aantal uitsluitingen wist 
de Warande de wedstrijd te keren. 
Doordat Argo slechts 1 wisselspe-
ler had, was het team ook niet 
meer in staat om nog een keer een 
vuist te maken. De dames hebben 
hard geknokt en een gelijkspel zou 
een betere afspiegeling geweest 
zijn van het krachtsverschil. Helaas 
zijn dit wel de wedstrijden die ge-
wonnen moeten worden om het 
verschil binnen de competitie te 

kunnen gaan maken. De teleurstel-
ling na afloop van de wedstrijd was 
dan ook groot. Doelpunten van Argo 
zijn gemaakt door Josine Raaijmakers 
(3x), Monique van Nielen (4x), Inge 
Habraken en Gabri van Boxmeer.

Afgelopen zondag hebben 42 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de tweede 
Competitie wedstrijd die gehouden 
werd in zwembad ‘Die Heygrave’ 
in Vlijmen. Tijdens deze wedstrijd 
is er 10 keer een 1e plaats, 7 keer 
een 2e plaats en 4 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 
52 persoonlijke records gezwom-
men. Niels Rooyakkers behaalde 
een clubrecord op de 25m vrije 
slag in 0.17.38.

waterpolo Fortuna ‘67
11 november, 
Houthalen (B) 
Sint Maartenloop georganiseerd 
door A.V.T. Houthalen:

MannenTrim 15.000 m:
Mari van Houtum             1.07.44 
Piet van Engeland             1.24.21 

VrouwenTrim 15.000 m:
Tineke van Boxmeer 1.23.19 (2e) 

12 november, 
Weert Weerter 
Bergloop georganiseerd 
door A.V. Weert

Mannen 50 10.000 m:
Ad C M van der Heijden      51.58 

13 november, 
Valkenswaard Valkenloop 
georganiseerd door A.V.V.

MannenTrim 12.000 m:
Thijs Thielemans           48.59 (3e)
Willy Kremers                    1.00.21 
Mary Hellings                  1.01.33 
Peter Hellings                   1.18.15 

VrouwenTrim 12.000 m:
Rikie Huyberts                   59.17 
Ingrid Jansen                   1.00.53 

Mannen35 Halve marathon:
Peter Smulders            1.42.29PR

Mannen45 Halve marathon:
Eric van den Oetelaar  1.26.55 PR
Pieter Jansen                   1.46.53 
Peter van Rooij               1.56.09 

Mannen55 Halve marathon:
Henry Wijffelaars              1.32.25 
Henk Heijmans                 1.47.38 

Vrouwen45 Halve marathon:
Antoinette van de Laar    1.39.34
Tineke Mous                     1.50.47

Handboogvereniging Ontspanning
Op dinsdagmiddag heeft de ve-
teranen afdeling “De Roselaer” 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 225. 
Verdere uitslag: Jan van Erp 223, 
Albert Ofwegen 219, Jan Gordijn 
209, Jan van Bergen 209, Leo van 
Breugel 202, Piet van Kemenade 
191, Ron Spijker 178, Ad Hasten-
berg 157, Jan Habraken 144 en 
Paul Reichert 137.

Dinsdagavond schoot het indoor 
team bij LMU in Schijndel de 6e 
wedstrijd uit de NHB competitie. 
Ontspanning eindigde deze avond 
op de 1e plaats met een teamscore 
van 780. 
Op vrijdagavond hebben de seni-
oren de 2e wedstrijd om de wissel-
trofee tegen Beatrix uit Eindhoven 
geschoten.  In deze wedstrijden 
gaat het erom om zo dicht moge-
lijk te eindigen bij het vooraf opge-
geven gemiddelde van de teams. 
In de eerste wedstrijd scoorde 

Ontspanning +18 en Beatrix +55.  
In de tweede wedstrijd resp. -12 
en -58. Beatrix werd hiermee 
overal winnaar met een score van 
-3 t.o.v. +6 en nam na de erg ge-
zellige wedstrijd (zoals altijd) de 
wisseltrofee in ontvangst. 

Op zondag hebben Piet en Sjef 
van den Berg in Baarschot een in-
doorfita geschoten. Zij schoten al-
lebei een degelijke wedstrijd. Piet 
schoot 251 en 241, totaal 492 
punten. Hiermee werd hij eerste bij 
de aspiranten. Sjef schoot 289 en 
293, totaal 582 punten. Deze sco-
re was goed voor een eerste plek 
bij de cadetten. Dinsdagavond 15 
november schiet het indoor senio-
ren team de 7e en laatste wedstrijd 
bij L ’Union Boxtel in Boxtel. Na 
afloop van de wedstrijd wordt de 
winnaar van de indoor competitie 
2011 van regio 111 in rayon III be-
kend gemaakt.  Op vrijdagavond 
18 november schieten de senioren 
de afvalemmer.

handboogschieten

BVRooi blijft 
winnen

Het gepromoveerde team naar 
de hoofdklasse van Erik Schuring 
blijft winnen. Afgelopen zondag 
moest Rooi tegen JRC (Boxtel) 
aantreden. Rooi wist na een paar 
moeizame wedstrijden dat er nu 
wat rechtgezet moest worden. 

Zo startte de mannen van Erik 
Schuring fel en goed aan de wed-
strijd.  Roy van de Laar nam de 
verdediging op sleeptouw door 
fel te verdedigen en veel steals te 
pakken, zodat hij veel assist kon 
afleveren. Na 1 kwart was het 24-
10. Het tweede kwart werd er in 
de aanval veel te traag gespeeld 
en niet hard genoeg verdedigd 
zodat JRC toch wat dichterbij kon 
komen. Zo was het met de rust 34-
27. Het derde kwart startte Rooi 

weer scherp en door een goede 
defence en in de aanval had JRC 
even geen antwoord op Daniel Fi-
gueiredo. Zo kon Rooi met een 52-
35 het laatste kwart in gaan.
Het laatste kwart leverde ook geen 
probleem meer op. Hopelijk kun-
nen de mannen van rooi deze lijn 
voortzetten want komende zon-
dag moeten ze uit naar de num-
mer drie en over 2 weken spelen 
ze thuis tegen de mede koploper.

Programma za 19/11:
BC Deurne Pioniers Jongens U18 1 
- BV Rooi Jongens U18 1 20.15u
Zo 20/11:
BC Jink Heren 2 BV Rooi Heren 2 
– Cuijck 13.00u
Vlijmscherp SVH Heren 1 - BV 
Rooi Heren 1 16.30u

basketbal

Uw sportuitslagen hier?
www.demooirooikrant.nl
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Pupil van de Wed-
strijd Ollandia: 
Stijn Joosten

Stijn Joosten was afgelopen 
zondag ‘Pupil van de Week’ bij 
Ollandia 1 – Ravenstein 1. 
Hij is 9 jaar oud en woont samen 
met zijn broers Niek en Seth in 
Olland.

Stijn zit in groep 6 van Bs. Sint-
Petrus. Gym is zijn favoriete les 
en spelling heeft hij liever niet. 
Later hoopt hij metselaar te wor-
den. Stijn voetbalt in het leuke 
team van de E2. Als rechtsback 
kan hij zijn talenten laten zien op 
het voetbalveld. Zijn trainer Gee-
ry v.d. Steen is Stijns favoriet bij 
Ollandia. Stijn is fan van Lionel 
Messi, PSV en Fc Barcelona. 
Hij hoopt nog veel jaren bij Ol-
landia te voetballen. Daarnaast 
speelt Stijn graag een potje ten-
nis en rijdt hij vaak op zijn skelter. 

Pupil van de Wed-
strijd v.v.Boskant: 
Vince Canters

Tijdens de derby Boskant 1 – ASV 
‘33 1 is Vince Canters de Pupil 
van de Wedstrijd. Vince woont 
samen met zijn vader, moeder, 
broertje en zusje in Boskant en 
hij voetbalt bij de E2. Vince is de 
doelman van dit team. 
Keepen is zijn lust en zijn leven. 
Hij heeft altijd zijn handschoenen 
bij zich en er wordt zelfs beweerd 
dat hij met keepershandschoe-
nen aan geboren is..! Het is dan 
ook niet gek dat zijn favoriete 
voetbalspeler een keeper is. Het 
is doelman Tyton van zijn favo-
riete voetbalclub PSV. 
We wensen Vince komende zon-
dag een heel mooie dag toe en 
hopen dat hij maar veel goed 
keeperswerk mag zien. Maar af 
en toe een foutje van de keeper 
van de tegenstander mag 
natuurlijk ook wel.

Gezocht: meiden met honger naar 
de bal

vv Nijnsel heeft een leuk meisjes-
voetbalteam (14-17 jaar).  Elke za-
terdag wedstrijd spelen en door de 
week twee keer trainen onder des-
kundige leiding. Dit team zoekt nog 
wat versterking. Dus meiden in de 

bloei van jullie leven; als jij een ech-
te teamplayer bent, een aanwinst 
voor het kleedlokaal, lekker lang 
wilt douchen, iemand die overal 
over mee weet te praten en vooral 
ook altijd alles het beste weet, dan 

ben jij degene die we zoeken.

Meld je snel aan bij de technisch di-
recteur van het team, ook voor meer 
informatie, Frans van Grinsven, 
06-13202846. Tot snel.

voetbal

Rhode verliest weer, Ollandia herstelt zich

Vorige week kreeg Ollandia met 
4-0 klop bij medekoploper VOW. 
Hoewel het geflatteerd was, werd 
Ollandia toch even op zijn plaats 
gezet. Gelukkig wisten ze afge-
lopen zondag te winnen van Ra-
venstein, zodat het moraal er niet 
veel onder hoeft te lijden. Bij Rhode 
gaat de spiraal iets naar beneden 
de laatste wedstrijden. Na het ver-
lies bij Herpinia vorige week, wer-
den de rood-witten nu in eigen huis 
verslagen door Avanti; 1-3. Nijnsel 
en Boskant speelde allebei gelijk. 
Voor de één teleurstellend en voor 
de ander gematigde tevredenheid.

NLC’03 – VV Boskant 2-2 (0-1)
Die teleurstelling gold voor Bos-
kant. NLC’03 is namelijk de rode 
lantaarndrager en dus verwachte 
heel Boskant drie punten mee naar 
huis te nemen. Met een beetje pech 
was het zelfs géén punt geweest. 
De al weken in vorm verkerende 
goalie, Erwin Brouwers, redde in de 
slotfase Boskant door een formida-
bele redding. Kort daarvoor maakte 
de thuisploeg 2-2 en dat deed zeer 
bij de bezoekers. De wedstrijd leek 
voortvarend te beginnen, want 
Frank Konings schoot zijn ploeg 
voor de rust op een 0-1 voorsprong. 
Na een gelijkmaker wist de kleine 
aanvaller ook in de 2e helft doel te 

treffen. Toch werd hij geen match-
winner, omdat de thuisploeg dus 
gelijkmaakte. Twee keer scoren en 
niet winnen. Dat is extra vervelend. 

Rhode – Avanti 1-3 (0-1)
Toen Teun Latijnhouwers halver-
wege de tweede helft de 1-1 bin-
nen lobte, was iedereen er van 
overtuigd dat een overwinning in 
de lucht hing. Behalve een ontno-
men strafschop kreeg de thuisploeg 
namelijk in de fase voor en na het 
doelpunt legio kansen om de kee-
per van Avanti een aantal maal 
te passeren. Toch kreeg de derby 
een minder leuk slot voor Rhode. 
Avanti bleek, zoals ook al bij de 0-1, 
dodelijk effectief voor de goal en  
maakte prompt twee doelpunten 
die Rhode in rouw dompelde. He-
laas stonden enkele onzekerheden 
achterin ten grondslag van de te-
gendoelpunten. Door deze uitslag 
is Rhode weer wat verder terugge-
zakt in de middenmoot.

Ollandia – Ravenstein 1-0 (1-0)
“Het geeft niet als je verliest. Als je 
er maar van leert”, doceerde Ol-
landia trainer Gerard van Zutphen 
in de voorbespreking. Hij stuurde 
zijn spelers het veld in met dezelfde 
opdracht als altijd; strijd leveren en 
willen winnen. Tel daar de snelheid 

van de gebroeders Erven bij op en 
je kunt het iedere tegenstander 
moeilijk maken. Ook Ravenstein 
had moeite met het strijdlustige 
Ollandia. De 1-0 van Robert Erven 
was dan ook een goede weerspie-
geling van de eerste helft. Sinds 
lange tijd wist de broer van Stefan 
weer te scoren na een blessure. 
“Erg mooi voor die jongen”, leeft 
Van Zutphen mee. Ook Ruud van 
Driel beleefde een mooie middag. 
Na zijn eigen goal van vorige week 
was hij zondag belangrijk door o.a. 
een bal van de doellijn te halen. 

ASV’33 – VV Nijnsel
Nijnsel heeft het traditioneel moei-
lijk in Aarle-Rixtel en ook deze edi-
tie van de wedstrijd leek voor Nijn-
sel desastreus te eindigen. - In de 
strijd om lijfsbehoud zijn de punten 
immers hard nodig. De ploeg staat 
namelijk al tien punten achter op 
Mariahout, die derde van onder 
staan – ASV’33 stond binnen 20 
minuten al met 2-0 voor. Trainer 
Jan Noten greep in. “Ik heb Koen 
Berkvens wat meer in de mandek-
king gezet, waardoor de verdedi-
ging wat meer steun kreeg.” Ook 
het inbrengen van Pieter Verhagen 
in de tweede helft pakte goed uit. 
Hij neutraliseerde de gevaarlijkste 
man van de thuisploeg en bereid-
de de 2-2 van Leon Peters voor. 
Lars van Zutphen maakte even 
daarvoor de 2-1. 

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
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voor de deur.
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Voetbal Overige sporten

Uitslagen: 
Ollandia 1-Ravenstein 1 1-0
Schijndel/Vitam 4-Ollandia 2    3-2
Ollandia 3-Boerdonk 3            5-3
Schijndel/Vitam 8-Ollandia 4    1-2
Ollandia Da1-Avanti’31 Da 1uitgesteld.

Jeugd
Ollandia B1-Blauw Geel’38/OW B5 2-1
Ollandia C1-DVG C2   9-0
Blauw Geel’38/OW D7-Ollandia D10-9
VOW E1-Ollandia E1   3-6
Ollandia E2-Boekel Sport E5     2-5
Ollandia F1-Elsendorp F1         3-7
Rhode F8-Ollandia F2   1-2
Best Vooruit MF4-Ollandia MF1  2-6

Programma zo 20/11: 
SCMH 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-SCMH 2   11.00u
DVG 3-Ollandia 3   11.00u
Ollandia 4-WEC 7   10.00u
Mierlo Hout Da2-Ollandia 1  10.00u

Programma za 19/11:
Blauw Geel’38/OW C6-Ollandia 
C1                            v:11.45u
Ollandia D1-Erp D3   12.00u
Ollandia E1-DVG E2G    9.30u
Sparta’25 E5-Ollandia E2   v:8.15u
Erp F4-Ollandia F1  v:9.30u
Ollandia F2-Handel F2   10.30u
Ollandia MF1-ODC MF5    11.00u

Uitslagen zo 13/11:
Rhode-Avanti  1-3
Rhode 2-Venraij 2        0-2
HVCH 3-Rhode 3 2-2
Rhode 4-Sparta 8 3-1
Rhode 6-Avesteijn 5 0-8
Rhode 7-MVC  4 6-2
UDI 14-Rhode 10 2-2 
Dames-Nijnsel 2                        2-0

Jeugd
Uitslagen 12/11:
IVO A1-Rhode A1  0-6
Rhode A2-Erp A2  4-0
Rhode B1-Margriet B1  2-9
Ravenstein B2-Rhode B2            afg.
Sparta’25 B3-Rhode B3  1-5
Someren C1-Rhode C1  2-0
Brandevoort C1-Rhode C2       1-3
Rhode C3G-Blauw Geel’38 C5   8-0
Rhode C4-Erp C3  10-1
Gemert C6-Rhode C5  0-0
Rhode D1-Erp D1  1-4
Rhode D2-Blauw Geel’38 D2   1-4
Venhorst D1G-Rhode D3G       3-2
Erp D3-Rhode D4  3-1
Blauw Geel’38 D8-Rhode D5    4-5
Rhode D6-WEC D3G  19-1
Rhode E1G-ZSV E1  8-4
Rhode E2-Mariahout E1G          1-7
Brandevoort E3-Rhode E3        0-4
Irene E3-Rhode E4  6-3
Rhode E5-Gemert E8  2-9
Rhode E6G-Boskant E2  1-6
Erp E4-Rhode E7  0-9
Boekel Sport E8-Rhode E8        9-2
Rhode F1-Gemert F1  6-0
Schijndel F2-Rhode F2  4-0
Avanti’31 F2-Rhode F3  2-5
VOW F1-Rhode F4  1-10
Rhode F5-Gemert F5  4-1
Rhode F6-Venhorst F2  4-0
Rhode F7-WEC F3G  4-1
Rhode F8-Ollandia F2G  1-2
WEC F4-Rhode F9  1-4
Rhode F10-Sparta’25 F8G        0-3
Boekel Sport F6-Rhode F11    13-2
Rhode MB1-Schijndel MB1      1-4

Programma zo 20/11:
Vitesse-Rhode 14.30u
Gemert 2-Rhode 2 11.00u

Rhode 3-Someren 5 12.00u 
Boerdonk 3-Rhode 4 12.00u
Gemert 8-Rhode 7 10.00u
Rhode 8-Nijnsel 6 10.00u
Rhode 9-Schijndel 7 12.00u
Rhode 10-Avanti 8 12.00u
DVG-Dames 10.00u

Programma  za 19/11:
Rhode A1-Volharding A1  a14:30u
Sparta’25 A2-Rhode A2  v13:00u 
Olympia’18 B1-Rhode B1  v13:00u
Rhode B2-Erp B21  a14:30u
Rhode B3-Schijndel B3 a14:30u
Rhode C1-OSS’20 C1  a12:45u
Rhode C2-Handel C1  a12:45u
Rhode C3-GSchijndel C3   a11:15u
ELI C2-Rhode C4  v13:30u
DVG C3-Rhode C5  v12:00u
OSS’20 D1G-Rhode D1  v12:15u
Boekel Sport D2G-Rhode D2 v10:45u
Rhode D3-GSparta’25 D2 a11:15u
Rhode D4-Blauw Geel’38 D6 a11:15u
Sparta’25 D4-Rhode D5  v10:30u
Sparta’25 D5-Rhode D6  v10:30u
Rhode E1G-Blauw Geel’38 E1  a9:15u
WEC E1-Rhode E2  v8:30u
Gemert E4-Rhode E3  v8:15u
Rhode E4-Erp E3  a9:15u
Rhode E5-RKVV Keldonk E2G a9:15u
Schijndel E5-Rhode E6G  v8:00u
Rhode E7-ASV’33 E3  a9:15u
DVG E4-Rhode E8  v8:30u
NWC F1-Rhode F1  v8:15u
Rhode F2-ASV’33 F1  a10:15u
Venhorst F1-Rhode F3  v10:15u
Gemert F4-Rhode F4  v9:30u
Rhode F5-S.V. Brandevoort F4 a10:15u
Boerdonk F1-Rhode F6  a10:00u
ASV’33 F3-Rhode F7  v8:15u
Mariahout F2G-Rhode F8   v9:00u
Rhode F9-Erp F5  a10:15u
Rhode F10-Gemert F11  a10: 15u
Rhode F11-Blauw Geel’38 F13M  
a10:15u
Nooit Gedacht MB1-Rhode MB1  
v13:00u

Mini-pupillen
onderling wedstrijdjes aanvang  10:00u

Uitslagen senioren:
NLC’03 1-Boskant 1 2-2
Avanti’31 2-Boskant 2  0-0
Boskant 3-Avesteyn 3  3-3
Avesteyn 4-Boskant 4  1-2
Boskant 6-Avanti’31 11  4-2
WEC Da1-Boskant Da1  6-1

jeugd
Boskant A1–Elsendorp A1        4–0
Sparta’25 B2-Boskant B1   afgelast
Boskant C1–Blauw Geel C4       2-5
Boskant D1–Erp D2  2-1
Blauw Geel D6-Boskant D2      1-6
Boskant E1–Bruheze E3  1-5
Rhode E6g-Boskant E2  1-6
MierloHout F6–Boskant F1     23-0

Programma zo 20/11:
Boskant 1-ASV’33 1  14.30u
Boskant 2-JVC 3  11.00u
Sparta ’25 8-Boskant 3  10.00u
Boskant 4-DVG 4  12.00u
Schijndel 9-Boskant 5  10.00u
CITO 7-Boskant 6  10.00u
Boskant Da1-Elsendorp Da1  10.00u

Programma za 19/11:
Dijkse Boys A1-Boskant A1  
v.13.00 a14.30u
Boskant B1–SCMH B1  a14.30u
Boskant C1–Nijnsel C1  a13.00u
Blauw Geel D3-Boskant D1  
v10.15 a11.30u
Boskant D2–RKPVV D1  a11.30u
Boskant E1–Blauw Geel E3  a09.30u
ELI E2-Boskant E2 v09.00 a10.00u

Boskant F1– Blauw Geel’38 F7   a10.30u

Uitslagen zo 13/11:
ASV’33 1 - Nijnsel  2-2
Stiphout Vooruit 3 - Nijnsel 2   2-5 
UDI’19/Beter Bed 6 -Nijnsel 3  7-0
Nijnsel 4 - Irene 2  10-4 
Boekel Sport 7 - Nijnsel 5         1-5
Nijnsel 6 -DVG 6  1-5 
Nijnsel DA1 - Mierlo Hout DA2   4-1
Rhode DA1 - Nijnsel DA2         2-0
Nijnsel DA3 - SDDL DA1          3-5

Uitslagen za 12/11:
Jeugd
Liessel A1 - Nijnsel A1 2-4
Nijnsel A2 - Blauw Geel’38 A5 1-3
Nijnsel B1 – Schijndel B2  4-4
Blauw Geel’38 C3 - Nijnsel C1  5-1
Nijnsel D1 - Rood Wit’62 D4    7-3
DVG D2G - Nijnsel D2   7-0
Gemert E3 - Nijnsel E1          3-4
Nijnsel E2 - Schijndel E6G         4-7
Nijnsel F1 - Rood Wit’62 F4     7-2
Handel F2 - Nijnsel F2           8-6
Nijnsel MB1 - GVV’57 MB1     4-5

Programma za 19/11:
PSV Av – Veteranen 15.00u

Programma zo 20/11:
Nijnsel 1 - DVG 1 14:30u
Nijnsel 2 - SC Helmondia 2 12:00u
Nijnsel 3 - Blauw Geel’387  12:00u
Avesteyn 3 - Nijnsel 4  12:00u
Nijnsel 5 - Blauw Geel’38 15   10:00u
Rhode 8 - Nijnsel 6  10:00u
Bavos DA1 - Nijnsel DA1    10:00u
Nijnsel DA2 - Mifano DA1  10:00u  
TOP DA1- Nijnsel DA3  12:00u
Hollandse middag
Aanstaande zondagmiddag 20 
november is er een Hollandse 
middag in de kantine.
  
Programma za 19/11:
Jeugd
SSE A1 -  Nijnsel A1  14:45u
Nijnsel A2 – Schijndel A3    14:30u 
Nijnsel B1 - Blauw Geel’38 B3 12:45u
Boskant C1 - Nijnsel C1      13:00u 
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1 11:30u
Nijnsel D2 - Blauw Geel’38 D8 11:30u
Nijnsel E1 - Stiphout Vooruit E6 10:00u
Gemert E7 - Nijnsel E2  9:15u
ASV’33 F2 - Nijnsel F1   9:15u
Nijnsel F2 - Irene F2  10:00u
Schijndel MB1 - Nijnsel MB1 14:30u

Rooise Zaalvoetbal-
Competitie

Programma vrij 18/11: 
Wetering Boys – Bart Klerkx Hoveniers 
                                          19.30u  
Kusters Tegelwerken – Copacabana 
International                 20.15u 
Gerits/van de Warenburg – Raay-
makers / der Kinderen    21.00u 
Woonwinkel Exclusief Wonen – 
Innophase                 21.45u

Programma ma 21/11: 
Cafe Van Ouds – Speedy Eindhoven 
                                          21.00u 
www.Twinscooking.nl – SAM 
Detachering                 21.45u

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 9/11:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 75,00 
% 2 Echtpr. Raaimakers 57,81 % 3 
Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
57,29 % 4 Echtpr. Seegers 56,77 %.

B.C.D’n einder ‘05

Uitslag 9/11: 
A Lijn 1.Peter Schepers-Liesbeth 
bekkers 69.27 % 2. Piet Huibers-
Coen Meuwissen 62.60 % 3. Joop 
Muller- Jan v Rooij 53.75 % 4. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 53.23 %. B 
Lijn 1. Piet en Leny v. Rooy 64.06 % 
2. Ger Vervoort- Ria v Zon 55.21 % 
3./4 Ageeth Schevers- Maria Bloem 
en Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 54.17 
%.Eindstand 2e ronde: A Lijn: 1. 
Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 
55.01 % 2. Joop en Marianne Mul-
ler 53.15 % 3. Jan en Mien v. Rooij 
52.71 %. B lijn 1. Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof 53.45 % 2. Hennie en 
Wil merkelbach 53.41 % 3. Ageeth 
Schevers- Maria Bloem 52.71 % zie 
ook: www.deneinder.nl

BC Rooi 750 

Uitslag 9/11:
Lijn A: 1 Maria Broeke & Lin de la Parra 
64,88%; 2 Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 61,01%; 3 Marcel Janse 
& Willy Swinkels en Marion Konings 
& Thea v.d. Laar 55,95%; 4 Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 54,76%  
Lijn B: Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 68,83%; 2 Will Schilder & Tino 
Hillenaar 57,82%; 3 Nellie Spanjers & 
Nellie Vervoort 55,33%; 4 Sjan van 
Acht & Thea van de Aker 54,67%Lijn 
C: 1 Mariëlle van der Ven & Martien 
Hulsen 62,87%; 2 Bep Machielsen & 
Joost van Heertum 62,17%; 3 Marijn 
van de Akker & Evert Vugs 60,42%; 4 
Tonnie & Jos van Acht 60,36% Eind-
stand A-lijn: 1 Maria Broeke & Lin de 
la Parra 57,32%; 2 Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad 56,79%; 3 Jos & 
Harrie van Rijbroek 54,22%; 4 Theo & 
Robert Janssen(Jr) 53,40% B-lijn: 1 Ad 
van Helvoort & Jan van Lanen 57,09%; 
2 Christine van Heertum & Mieke Jans-
sen 55,54%; 3 Nellie Spanjers & Nellie 
Vervoort 55,27%; 4 Frank & Leon He-
ijckmann 53,23% C-lijn: 1 Mariëlle van 
der Ven & Martien Hulsen 54,74%; 2 
Tonnie & Jos van Acht 53,84%; 3 Han-
ny & Jan Bosch 53,10%; 4 Dirk Gillis-
sen & Ton Soons 52,98%

BC Koffertje

Uitslag competitie 14/11:
A-lijn: 1. Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 61,25 2. Elvira Thijssen & Ad 
van de Laar 58,75 3. Loes Tecklenburg 
& Wim Kemps 57,08  B-lijn: Tiny van 
der Steen & Lies Vissers 61,25 2. Ni-
cole van de Berg & Theo van Geffen 
59,58 3. Maria Bloem & Gerard Ver-
kade 55,83 C-lijn 1. Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 60,42 2. Tonny 
van Acht & Mien van Rooij 58,23 3. 
Riet van de Laar & Ans Wiessing 56,25 
1. An van Erp & Harry van Genugten 
62,99 2. Rina van der Hurk & Cisca 
Scheepens 54,86 3. Henny Janssen & 
Janneke van Oosterhout 51,60   

KV Odisco 

Uitslagen 12/11: 
Odisco B1 - De Korfrakkers  4 – 6

Sp.donkse Girls E1 - Odisco E1  4 – 0
Zo 13 nov: 
Odisco 1 - Euro Girls 1          6 – 8

Programma 19/11: 
JES B2 - Odisco B1          13.00u
Odisco D1 - Altior D2    16.00u
Odisco E1 - Corridor E1  15.00u
Zo 20/11: 
ZSV 1 - Odisco 1         10.30u
Ma 21/11:    
Odisco 2 - Alico 2           20.00u

KV Concordia

Uitslagen:
Concordia B1-Rosolo B1          4-7
Concordia B2-Flash B1  2-10
Concordia D1-SCMH D1       13-4
Concordia E1-Boskant E1         1-4  
Korloo W2-Concordia W1       1-1

Programma za 19/11:
De Peelkorf B1-Concordia B1 v.10.15u 

Boskant B2-Concordia B2 v.15.00u 
Tovido D1-Concordia D1 v.11.00u 
Tovido D3-Concordia D2 v.09.00u 
Altior E2-Concordia E1   v.10.45u
Boskant F1-Concordia F1  v.09.30u 
Concordia W1-Korloo W2  a.09.30u

KV Concordia
Boskant 

Uitslagen 12/11:
De korfrakkers F3 – Boskant F1 4-0
Concordia E1 – Boskant E1  
Spoordonkse Grils B1 – Boskant B1   7-8

Uitslagen 13/11:
ODIO 2 – Concordia/Boskant 312-4
De kangeroe 2 – Conc/Bos2     8-12
Oranje Wit 1 – Conc/Boskant 1   12-8

Programma 19/11:
Boskant F1 – Concordia F1 10.00u
Tovido D3 – Concordia D2 10.00u
De Peelkorf B1 – Concordia B1 11.40u
Altior E2 – Concordia E1    11.45u
Tovido D1 / Concordia D1  12.00u
Boskant E1 – Be Quick E2   15.00u
Boskant D1 – Emos D2     16.00u
Boskant B2 – Concordia B2 16.00u
Boskant B1 – Corridor B1     17.00u

Uitslag 20/11:
Concordia/Boskant 2 – DOT 2  13.00u
Concordia/Boskant 1 – DSV 1  14.20u
Concordia/Boskant 3 – Emos 2 15.35u
Concordia/Boskant 4 – ELKV/
GIBO 2 16.50u

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”  
   
Uitslagen:7 november – 13 november 
Klasse 
   
1a Helden 5 Olland  4-1
2 Olland 4 Olland 2  2-3 
2 Olland 3 Loosbroek 2  5-0 
3 Olland 5 Heeze 2  4-1 
3 Liempde 2 Olland 6  4-1 
    
Competitie-programma: 
21 november – 27 november 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur  
Klasse    
2 Schijndel 1 Olland 2
donderdag 24-11-11
2 Olland 3 Olland 4
dinsdag 22-11-11
3 Schijndel 2 Olland 5
dinsdag 22-11-11
3 Olland 6 Heeze 2 
maandag 21-11-11

Ollandia

Rhode

VV Nijnsel

VV Boskant

beugelen

bridgen

zaalvoetbal

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

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl
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MHC heren 1 sterkste in 
spannend slot

Uitwedstrijden tegen HOD uit 
Valkenswaard staan vaak garant 
voor een gelijkopgaande strijd 
zonder grote verschillen op het 
scorebord. De ranglijst deed het 
op voorhand niet vermoeden, 
maar ook dit jaar werd de wed-
strijd pas in de laatste minuut be-
slist. Hekkensluiter HOD werd in 
de laatste seconden van de wed-
strijd geklopt: 1-2.
 
Op papier leek het zondag een 
makkelijke wedstrijd te worden, 
aangezien HOD slechts 3 punten 
verzameld had. Het begin van de 

wedstrijd was direct voor de man-
nen uit Rooi die al vroeg een corner 
verdienden en de verdediging van 
HOD onder druk zetten. Doelpun-
ten vielen er echter niet en naar-
mate de eerste helft vorderde ging 
de wedstrijd meer gelijk. Voor heren 
1 kwamen Martijn van Hemert en 
Willem van der Heijden nog ge-
vaarlijk voor het doel van de te-
genstander, maar helaas niet suc-
cesvol.  
 
Voor de start van de tweede helft 
was het belangrijk dat heren 1 
stand hield, gezien daar de laatste 

weken vaak de wedstrijd werd ver-
loren door gebrek aan concentra-
tie en scherpte. De afwachtende 
houding resulteerde in een slap 
vervolg van de wedstrijd, waar 
beide teams lang niet gevaarlijk 
konden worden. Zowel HOD als 
Sint-Oedenrode kreeg via een uit-
gespeelde mogelijkheid de kans 
om op voorsprong te komen, maar 
tweemaal verdween de bal naast 
het doel. 
Tot zes minuten voor het einde 
van de wedstrijd. Willem van der 
Heijden verstoorde de opbouw 
van HOD en kon de laatste man 
dusdanig onder de druk zette dat 
hij de bal inleverde. Willem kon 
vervolgens uithalen op de rand 
van de cirkel en liet de keeper 
kansloos: 0-1. Een late winnende 
treffer, zo leek het. 
Binnen 2 minuten stond het ech-
ter weer gelijk toen een vrije slag 
binnen werd getikt: 1-1. Met nog 
2 minuten op de klok kreeg HOD 
nog een strafcorner en daarmee 
de kans op de winnende. De kans 
werd niet benut en in de tegen-
aanval werd door heren 1 op hun 
beurt een strafcorner verdiend. 
Piet van Eijndhoven mocht aan-
leggen en bezorgde heren 1 op de 
valreep alsnog de 3 punten.

hockey

Dames MHC verliezen wederom
De dames van Sint-Oedenrode 
hebben alle punten hard nodig, 
dus iedere wedstrijd is belang-
rijk. Zo ook deze wedstrijd tegen 
Weert, die maar 1 punt boven 
Rooi op de ranglijst stonden.

De beginfase van de wedstrijd 
was een mooie, snelle en fana-
tieke strijd waar beide ploegen al 
meteen veel kansen kregen. Ook 
kreeg Weert een strafcorner, maar 
deze werd prachtig uit het net ge-
houden door keepster Michelle 
Beerens. Uit een vrije slag van 
Weert volgde een combinatie in 

de Rooise cirkel die resulteerde in 
de 1-0 achterstand. 
Er volgenden strafcorners aan bei-
de kanten, en eindelijk viel het ge-
luk aan Rooise zijde. Het was Hilde 
Sijbers die via een rebound van de 
keeper de bal achter de lijn wist te 
krijgen. De dames van Weert voer-
den het tempo op en Rooi kwam 
flink onder druk te staan. De ver-
dediging van Rooi kwam er niet 
goed uit, en ondanks verschillende 
goede reddingen van de keepster, 
gingen de dames met een 3-1 ach-
terstand de rust in.
Na de rust werd er op dezelfde 

manier gespeeld als in de begin-
fase. De dames van Rooi lieten 
beter hockey zien, maar kwamen 
er desondanks niet uit. Er volgden 
verslappingsmomenten aan Rooise 
zijde en Weert maakte daar gre-
tig gebruik van. Na een dubieuze 
strafcorner en een aantal combina-
ties aan beide kanten was de eind-
uitslag bepaald; 5-2. 
 Aanstaande zondag spelen de 
dames eindelijk weer op de Rooi-
se velden en kunnen uw support 
goed gebruiken. Zondag 20-11-
2011, D1 Sint-Oedenrode-D1 
HOD. Tot dan!

Rabo Jongeren Event 2011: 

Panna en streetdance workshop

Zaterdag 12 november hebben 
maar liefst 100 jongeren tussen 
de 11 en 15 jaar oud een work-
shop gevolgd tijdens Jongeren 
Event 2011 van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel. Deelnemers 
konden kiezen uit een (gratis) 
workshop panna of streetdance 
in de Dioscuren in Schijndel. Een 
succesvolle avond geheel in het 
teken van bewegen en plezier. 

Niemand minder dan balvirtuoos 
Nelson de Kok heeft met zijn crew 
een Panna clinic gegeven. Deelne-
mers kregen uitleg over ingewikkel-
de trucs en slimme tricks. Met dank 
aan Jelske hebben zo’n 60 jonge-

ren een stoere streetdance choreo-
grafie geleerd. Tijdens de hiphop 
workshop galmden de beats door 
de sporthal en werd met veel ple-
zier gedanst. Aansluitend heeft het 
demoteam Gotto Dance een spet-
terend optreden gegeven. 
Tussen 12 en 15 jaar gebeurt er veel 
in het leven van een kind. Ouders 
laten het kind steeds meer los en 
geven het meer verantwoordelijk-
heid. Bij deze jongeren speelt (om-
gaan met) geld een steeds belang-
rijkere rol. Jongeren ondersteunen 
bij het zelfstandig financiële zaken 
doen is daarbij de kern. Rabobank 
levert vanuit haar maatschappelijke 
rol hier graag een bijdrage aan.

Uitslagen junioren 12-11-11 
MHC JA1 - Rosmalen JA1            2-5
MHC JA2 - Venray JA2            1-5
MHC MC1 - Eindhoven MC1        4-4
MHC MC2 - Dommel MC3             1-1
MHC MC3 - Hopbel MC4            9-3
Son JC2 - MHC JC1           0-9
MOP MA2 - MHC MA1           5-0
DVS MA1 - MHC MA2           2-2
Horst MA2 - MHC MA3           2-2
Hopbel MB1 - MHC MB1           0-1
Basko MB4 - MHC MB2           0-3
MEP MD1 - MHC MD1           0-3
Best MD4 - MHC MD2          12-1

Programma junioren 19-11-11 
Thuis teams  
9:00 MHC JF1-EMHC JF1
9:00 MHC M8E1-EMHC M8E1
9:00 MHC ME1-Best ME2
9:00 MHC ME2-Best ME3
9:00 MHC MF2-EMHC MF3
10:30 MHCMC1-Rosmalen MC2
11:30 MHC JC1-Best JC3
12:00 MHCMD2-Liempde MD1
13:00 MHC MB2-HOD MB5
13:30 MHC MD1-Best MD1
14:30 MHC MA1-Den Bosch MA2
15:00 MHC MA3-Gemert MA2
16:00 MHC JA1-Geel-Zwart JA1

Uit teams  
n.b. Boekel MC1-MHC MC3
9:00 HCAS MF2-MHC MF1
10:00 Geldrop ME4-MHC ME3
10:15 Geldrop J8E3-MHC J8E1

Uitslagen Hockey

11:15 EMHC JD1-MHC JD1
11:30 Geldrop MB1-MHC MB1
12:00 Mierlo M8E2-MHC M8E2
13:00 Son MA2-MHC MA2
16:00 Oranje Zwart JD6-MHC JD2
16:30 Boxmeer JA2-MHC JA2

Uitslagen senioren 13-11-11  
MHC D2 - Venlo D2           3-3
MHC D3 - EMHC D5           1-3
MHC D4 - Den Bosch D13           0-3
MHC H3 - Blerick H2           2-7
MHC HB - Gemert HA           0-1
Weert D1 - MHC D1           5-2
Heeze D3 - MHC D5           1-3
Den Bosch D17 - MHC D7           6-3
HOD H1 - MHC H1           1-2
Hopbel H4 - MHC H2           7-2
HCAS HB - MHC HA           5-5

Programma senioren 20-11-11 
Thuis teams  
10:30 MHC D7 -Boekel D3
11:30 MHC HA-Helmond HC
12:45 MHC D1 -HOD D1
13:00 MHC D5 -M’trichtD4/ MSHC D2
14:30 MHC H2 -Tilburg H14

Uit teams  
10:45 EMHC D2-MHC D2
11:45 Civicum D2-MHC D6
12:30 EMHC D5-MHC D4
12:45 Eindhoven D6-MHC D3
13:30 Civicum H2-MHC H3
15:00 Den Bosch HF-MHC HB

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 11
2 Teun Latijhouwers  Rhode  6
3 Ron van Uden   Boskant   5
 Rob van der Heijden  Ollandia  
  Pieter van de Warenburg  Boskant  
3 Bas van Kuringen    Rhode  4
 Daan van Dinten  Rhode  
4 Roel Brans    Boskant   3
 Joep van de Mortel   Rhode  
 Lars van Zutphen   Nijnsel  
 Frank Konings   Boskant 
 Paul van der Rijt   Nijnsel  
5 Sietze de Jong    Ollandia 2 
 William Bekkers   Ollandia 
 Bart van der Tillaart  Ollandia 
 Leon Peters   Nijnsel  
6 Toby Verhoeven   Nijnsel  1
 Nick Dortmans   Nijnsel  
  Robert Erven   Ollandia 
 Bas Verbakel    Nijnsel 
 Carlo Simons    Ollandia  
 Jan Wouters   Boskant 
 Maikel Merks    Boskant 
 Frank van der Heijden  Boskant 

2011-2012

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

6 dagen per week open
en iedere zondag open van 12-17 uur

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

16 november
Roois Biergilde
Café Van Ouds

17 november
Samen muziek maken

Leef & Vind Olland

18 november
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura

19 november 
11 - 11 Bal

Live muziek: 
Toon Wouters

Café Oud Rooij

18 t/m 20 november
Flugel Ski Party
Café d’n Toel

19 november 
Julius Dreyfsandt in Veenendaal

Meet Poetry

20 november
Receptie Prins Frans Pap d’n Derde

Zalencentrum 
De Beurs

20 november
Mathieu Dirven Koffieconcert

Kasteel Henkenshage

20 november
Olat wandelsport

vereniging
Nijnsel

(De Vresselse Hut)

20 november
Koopzondag Winkels open
Centrum Sint-Oedenrode

20 november
Zwarte Pieten op  kinderboerderij

Kinderboerderij Kienehoeve

20 november
Apres Ski Party

DJ Jerome ‘Sex met die kale’
Café D’n  

20 november
NJA najaarsconcert

Mariendael

20 november
Lustrumconcert Smitsorgel

Martinuskerk

20 november
Muziekfestijn 

met Brabantband
Mariendael

20 november
Crosstown

Café d’n Dommel

22 november
Filmclub - Sound of Music

Odendael

23 november
Excursie KBO

Boxtel

23 november
Zwem- en Sintfestijn

Zwembad de Neul
(inschrijven kan t/m 18 nov.)

25/26/27 november
Topprogramma Klompenklets

De Beurs

25 november
Fireman party
Cafe D’n Toel

25 november
De wereldberoemde DJ Jean

Oud Rooij

26 november
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura

27 november
Open Rooise

Cross- en Trimcompetitie
Park Kienehoef

27 november 
Sinterklaasconcert

café ‘t Kofferen

27 november 
Brian Christopher

Café Van Ouds

30 november
Sinterklaasavond

de Beckart

1 december
Bourgondische Pelgrimstocht

De Pelgrim

1 december
Helmondse Liederentafel

Odendael

1 december
Pubquiz 

Café d’n Dommel 

  3 december 
Tienerdisco
  The Joy 

3 december 
Dansen in Odendael

  Odendael 
4 december 

Anne v.d. Heijden en Bas Soetens
Café d’n Dommel

8 - 29 december 
Oud Rooij Driebanden

kersttoernooi 
Oud Rooij 

8 december 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap

10 december 
Titelveiling

  Café Van Ouds 

10 december 
Opening kerststal 

lampionnenoptocht
  Kinderboerderij Kienehoeve 

  11 december 
Winterbraderie 

  Centrum 
Sint-Oedenrode

11 december 
Kerstconcert
Knoptoren

13 december
Spiritueel Tekenaar
Leef en Vind Olland

13 december
Kerstmarkt 
Odendael

13 december
Kerstviering KBO

Odendael

14 december 
Gezellige “Kerstviering” 

De Beckart 

15 december 
Vuurwerkshow 

De Neul 

16 - 18 december 
 sjamanendrum maken

Leef en Vind

16 december 
Oudejaarsviering KBO 

Odendael 

17 december 
Kookdemo  

Huyberts Keukens 

17 december 
Wildrikken Skrothupke

Café Oud Rooij 

17 december
Gala kerstbal

Danscentrum Cultura 

18 december 
Big Nick

Café Oud Rooij 

18 december 
Winterwandeling 

“Oud Meer” te Son
vertrek Markt 

18 december 
Koopzondag 

Centrum Sint-Oedenrode 

18 december 
Kerstconcert Ancora

de Holm 

16 - 18 december  
Eigen sjamanendrum maken

  Leef & Vind

20 december 
Filmclub 

De hel van ‘63
Odendael 

21 december
Roois Biergilde
Café Van Ouds

26 december 
Levende Kerststal

Olland

26 december 
Snowparty 
met dj Giel 

Café Oud Nijnsel 

29 december 
Kinder Winterkermis

Odendael 

31 december 
Knallend het nieuwe jaar in

 met dj Giel
Café Oud Nijnsel

5 januari 
Kaarten in Boskant

 De Vriendschap
 




