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Folders deze week:
Formido
Forum
Primera

Roxs Elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

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

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

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

Zaterdag 21 dec van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag 22 dec van 12.00 tot 18.00 uur
Maandag 23 dec van 08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 24 dec van 07.00 tot 19.00 uur
Woensdag 25 dec GESLOTEN
Donderdag 26 dec GESLOTEN
Vrijdag 27 dec van 08.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 28 dec van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag  29 dec van 12.00 tot 18.00 uur
Maandag 30 dec van 08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 31 dec van 08.00 tot 18.00 uur
Woensdag  1 jan GESLOTEN

Albert Heijn Koopman
Markt 18, Sint-Oedenrode
www.facebook.com/Albertheijnkoopman

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

DeMooiRooiKrant 
verschijnt tijdens Feestdagen

In week 52 en week 1 verschijnt 
DeMooiRooiKrant op 

respectievelijk dinsdag 24 en 31 
december. Aanleveren advertenties 

graag voor zaterdag 12 uur. 
Aanleveren van artikelen, sport- 
en verenigingsnieuws graag voor 

maandag 12.00 uur.

Rooise jongeren draaien vier dagen muziek in Glazen Huis

Serieus bedrag voor Serious Request

Zondagavond, 20.15 uur. René van 
Schijndel, Patrick Schenk en broers 
Jop en Teun Rovers verlaten het Gla-
zen Huis in café ’t Pumpke. Moe, 
maar meer dan voldaan slaan ze de 
deur achter zich dicht. 

» lees verder op pag. 2

» lees verder op pag. 21

Boven: Jop en Teun Rovers (r). 
Patrick Schenk en René van 
Schijndel (helemaal vooraan)

Het topmoment van 2013...

Dit jaar zijn meerdere Rooiena-
ren gehuldigd. Sportteams werden 
kampioen en bedrijven behaalden 
bijzondere mijlpalen. Iedereen be-
leefde wel een topmoment in het 
afgelopen jaar. Wat was jouw top-
moment van 2013? Graag ontvan-
gen wij je verhaal(tje) op redactie@

demooirooikrant.nl. Geef in zo'n 
20 woorden weer wat voor jou hét 
moment van 2013 was. 

Het kan klein of groot zijn, als het 
maar indruk gemaakt heeft voor 
jou! Heb je de baan van je dromen 
te pakken? Die studie goed afge-

rond? Eindelijk die prachtige fotoca-
mera gekocht waar je zolang voor 
gespaard hebt? Of ging je op avon-
tuur en vond je de liefde van je le-
ven? Wij horen het graag en zullen 
deze plaatsen in de krant. Deadline 
aanlevering vrijdag 27 december 
17.00 uur. 

- Nieuwe eik
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CDA tegen 
‘zuipbus’
CDA Rooi wil van burgemeester 
Maas opheldering over het initiatief 
van twee plaatsgenoten om jonge-
ren van 16 jaar en ouder per bus te 
vervoeren naar drankgelegenheden 
in België.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

DGS weigert deelname commissie
DGS-er Hans Hulsen was het zat. 
“De DGS neemt niet deel aan deze 
commissievergadering. De stukken 
moeten altijd vijf dagen voor de 
vergadering in het postbakje lig-
gen. Vrijdag om 17 uur lagen ze er 
nog niet. Er waren ook totaal geen 
stukken beschikbaar voor de agen-
dacommissie.” 

De griffier legde uit wat er allemaal 
fout was gegaan. Voorzitter Janine 
Heisterkamp: “Dit klinkt als de wet 
van Murphy”. Aan Hulsen was dat 
allemaal niet besteed. “Elk jaar in 
juni en december zitten we met een 
overvolle agenda, worden we over-
laden met stukken en dan zitten er 
nog fouten in ook. Het lijkt nergens 
op!” brieste hij.
Het statement van Hulsen lijkt bij de 

DGS in de genen te zitten. Enkelen 
zullen zich het incident herinneren 
van pakweg twee decennia geleden, 
waarbij DGS-oprichter en toenmalig 
fractievoorzitter Xander van Vessem 
zijn biezen pakte omdat er voor de 
zoveelste keer commissieleden te 
laat kwamen. Met als gevolg, dat de 
hele commissie naar huis kon omdat 
het minimaal benodigde aantal com-
missieleden, het zogeheten quorum, 
daarmee niet meer werd gehaald. 
Smeekbedes van de toenmalige bur-
gemeester mochten niet baten en de 
inderhaast opgebelde andere frac-
tieleden waren allen verhinderd. 
In de commissie van donderdag-
avond liep het zo’n vaart niet: de 
overige fracties namen gewoon deel 
aan het overleg, en het werd zelfs 
een latertje. 

Actie “vuurwerkstatiegeld” 
wegens succes vervolgd
De actie waarbij de resten van af-
gestoken vuurwerk kunnen wor-
den ingeleverd, in ruil voor een 
tegoedbon voor vuurwerk voor het 
komende jaar, wordt wegens groot 
succes dit jaar herhaald. Vorig jaar 
leverden veel Rooienaren – veelal 
jongeren – in totaal enkele tonnen 
afval in bij de verkooppunten, te 
weten de Boerenbond en Forum. 
Beide draaien op voor de kosten, 
maar krijgen daarvoor natuurlijk 
een stuk klantenbinding terug. 

Het college is blij dat dit initiatief 
ook bij de komende jaarwisseling 
wordt ingezet, want het levert na-
tuurlijk een forse besparing op bij 
de schoonmaakkosten. Dat de stra-
ten binnen de kortste keren weer 
schoon zijn – je laat niet zomaar 
geld op straat liggen nietwaar – is 
dan mooi meegenomen.  

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

DANKBETUIGING

Uw belangstelling en uw medeleven bij het afscheid van
ons moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma

Anneke van de Sande – de Wit

zijn ons tot grote steun geweest
Wij willen u hiervoor van harte bedanken

Een bijzonder woord van dank voor personeel van Odendael 
en Uitvaartverzorging Kuis

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht 
Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht 

Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven 
Heb je ons een goed voorbeeld gegeven 

 
Voorbereid maar toch vrij plotseling is van ons heengegaan 

ons mam, schoonmoeder, oma en mijn vriendin 
 

Lies Gevers Lies Gevers Lies Gevers Lies Gevers ––––    van Balkomvan Balkomvan Balkomvan Balkom    
 

∗ Sint-Oedenrode, 21 oktober 1941                 

† Eindhoven, 11 december 2013  
 

weduwe van 
 

Piet Gevers 
 
 
 
 
Alex en Karin 

Kaylee 
Lisanne 
Danique 
Carlijn 

 
Pascal en Marsja 

Milou 
Jannik 
Femme  

Frans van Bree 
 
Meierij B3 
Sint-Oedenrode 
 
Correspondentieadres: Meierijlaan 4 
   5691 LH Son en Breugel 
  
De crematiedienst heeft op woensdag 18 december 
plaatsgevonden. 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Het doel om onder de naam Serious 
Rooi zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor Serious Request is ge-
haald. “Het was echt fantastisch”, 
jubelt Teun. “Zelfs mensen die we 
niet kennen, zijn komen doneren. 
Zo was er iemand die vorige week 
meer dan tweehonderd euro had 
ingezameld tijdens de Winterbrade-
rie. Dat kwam hij doodleuk aan ons 
geven. Mooi toch!?” Aan het eind 
van wederom een drukke avond in 
’t Pumpke werd voor de heren dui-
delijk wat ze uiteindelijk opgehaald 
hebben: 2028,80 euro. Deze week 
begint Radio 3-fm met de jaarlijkse 
Serious Request actie. Het plant een 
Glazen Huis in Leeuwarden waar 
vier bekende DJ’s een vijftal dagen 
zal verblijven om geld in te zame-
len voor een goed doel. De Rooise 
plaatjesdraaiers gaan er naar toe om 
de cheque aan te bieden. Gebruik 
de Layar app om het filmpje van TV 
Meierij te bekijken.

Vervolg voorpagina

Serieus bedrag 
voor Serious 
Request

www.facebook.com/demooirooikrant
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Wisseling van de wacht bij Bekkers Adviesbureau

In het jaar waarin Bekkers Advies-
bureau uit Sint-Oedenrode 35 jaar 
bestaat draagt oprichter Harry  
Bekkers het stokje over aan Twan 
de Louw AA. Samen met Lucy  
Bax-Koenders, die al sinds 1994 
als vennoot aan Bekkers Adviesbu-
reau is verbonden, is Twan vanaf 1 
januari 2014 verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen bij het advies-

kantoor. De naam Bekkers is zo in-
geburgerd in de regio dat er voor is 
gekozen deze aan te houden.

Harry Bekkers zal zijn taken geleide-
lijk aan Twan de Louw overdragen 
en achter de schermen nog een aan-
tal uren beschikbaar zijn. Daarnaast 
blijft hij werkzaam als partner bij 
“De Overname Adviseur Midden- 

en Oost-Brabant”.
Twan is ruim twintig jaar werkzaam 
als Accountant-Administratiecon-
sulent. Na de afronding van zijn 
studie heeft hij gewerkt bij diverse 
accountantskantoren in de regio. 
De laatste jaren was hij vennoot bij 
een middelgroot kantoor. Twan zegt 
zich vooral aangetrokken te voelen 
door de proactieve en klantgerichte 
aanpak en de visie van Bekkers op 
online dienstverlening.

Bekkers Adviesbureau richt zich spe-
cifiek op begeleiding en ondersteu-
ning van de MKB-ondernemer in de 
breedste zin. Te beginnen met de 
administratieve, financiële en fiscale 
organisatie en vanuit deze invalshoek 
ook alle andere uitdagingen die een 
MKB-ondernemer op z'n pad tegen-
komt. Bekkers maakt al sinds de be-
ginjaren enthousiast gebruik van de 
mogelijkheden van online boekhou-
den. Met name de concepten Mijn-
AdministratieGeregeld en MijnBoek-
houdingOnline zijn voor het MKB erg 
interessant. Daarnaast kan bij Bekkers 
de salarisadministratie volledig online 
verwerkt worden. Bekkers Adviesbu-
reau is sinds 1998 gevestigd in het 
Bastion te Sint-Oedenrode.

V.l.n.r.: Twan de Louw, Lucy Bax-Koenders, Harry Bekkers

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Kerst Topper!! 
Beemsterkaas exclusief
Oud 14 maanden natuurgerijpt 
500 gr      € 6,75 
kom proeven!

Kerstkaasstunt!! 
Noord-Hollandse Jong belegen kaas 500 gr € 4,99
Natuurgerijpt!
Boerenkerstkaas – meshanger
Vol en romig 500 gr    € 6,45
Puur natuur

Kerstvleeswaren specialiteiten
Vers van het mes
Gevulde kerstrollade 100 gr   € 2,39
Echte Ardennerham 100 gr   € 2,49
Bosham in rode wijn 100 gr   € 3,25

Ambachtelijke kerstpaté ’s
Roquefortpaté met nootjes 100 gr   € 2,85
Paté peer met cranberry 100 gr   € 2,29

Kerstsalades 
Kip cranberrysalade 100 gr   € 2,39
Feestsalade gemengde vis 100 gr   € 2,89

Speciaal voor de feestdagen: 
mooie sortering buitenlandse kaasspecialiteiten, 
ambachtelijke paté ’s en wildpaté, tapas en salades.

Openingstijden 
kerst:

Zo 22-12-13
11.00 tot 17.00

Ma 23-12-13 
8.00 tot 21.00

Di 24-12-13
7.00 tot 17.00

Plan voor busritten naar Belgische discotheken doet veel stof opwaaien

Rooise ondernemers halen landelijke pers met Nixpress

De overheid is volop bezig met de 
campagne ‘Nix onder de 18’. Vanaf 
1 januari 2014 mag er geen drank 
meer worden verkocht aan jonge-
ren onder de achttien jaar. Echt op 
stap gaan zit er in ons land voor de 
zestien- en zeventienjarige jeugd 
dus niet meer in. Rick van Heeswijk 
en Mark Foolen denken daar iets 
op gevonden te hebben. Ze komen 

met de Nixpress. Een organisatie 
die busreizen organiseert naar Bel-
gische discotheken. Voor jongeren 
vanaf zestien jaar.

Het plan haalde inmiddels de hele 
Nederlandse pers. Omroep Brabant 
interviewde de heren. Daarna ging 
het snel. Mark was te horen op de 
radio via het NOS-journaal en ook 

stonden ze samen in De Telegraaf, 
het Algemeen Dagblad en het Eind-
hovens Dagblad. Het plan doet veel 
stof opwaaien en heeft zowel voor- 
als tegenstanders. Zo worden ze bij-
voorbeeld verweten dat ze geld zou-
den willen verdienen over de rug van 
jeugd die nog helemaal geen alcohol 
mag drinken. De heren zijn het daar 
niet mee eens. Rick: “Ze mogen zelf 
– in overleg met de ouders – bepalen 
of ze mee gaan. Niemand wordt ver-
plicht. Het is eigenlijk te vergelijken 
met de busreizen naar Spanje en an-
dere vakantieoorden. Dat wordt ook 
gewoon toegelaten.” Het is de be-
doeling dat vanaf 1 januari buslijnen 
gaan lopen vanuit Noord-Brabant en 
Limburg. Allemaal zijn ze gericht op 
twee discotheken; Club Factory in 
Bree of Club Highstreet in 
Hoogstraten. “We proberen een 
compleet pakket aan te bieden”, ver-
telt Rick. “In de bus zal er beveiliging 
zijn, evenals in de discotheken. Zo 
zorgen we er voor dat het veilig is.” 

Interview TV Meierij
Wil je het hele verhaal horen? Scan 
dan deze pagina in met Layar en be-
kijk het interview van TV Meierij. In-
clusief reacties van kroegeigenaren 
en politie.   

Rick van Heeswijk (l) en Mark Foolen

Geniet met kerst van onze (h)eerlijke en ambachtelijke 
produkten.

- de lekkerste salades van Rooi
- groot assortiment verse groenten
- gourmetschaal groente compleet

- exclusieve vruchtensalade
- heerlijke bavarois en boeren-ijs

KERST-MIS LUKT

Boskantseweg 87 | 5492 VA Sint-Oedenrode
T:0413-490102 | E: info@debeverfruit.nl

KERSTMIS WORDT EEN FEEST 
ALS U BIJ “DE BEVER” 

BENT GEWEEST !

Vanaf 1 januari 2014 worden wij:

Heuvel 30

5492 AD Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 471 737

info@stylishkappers.nl

Maak nu nog snel een afspraak voor de feestdagen;

0413 471 737
Ontvang een kleine attentie bij
elke knipbeurt in December!*
*Zolang de voorraad strekt.

Ontvang een kleine attentie bij
elke knipbeurt in December!*
*Zolang de voorraad strekt.
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Stichting Hospice Sint-Oedenrode 
opgericht
Een paar enthousiaste Rooienaren heb-
ben gezamenlijk de Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode opgericht. De officiële 
oprichting vindt plaats op donderdag 
19 december en wel door notaris Albert 
Grimbel du Bois, die belangeloos zijn 
medewerking verleent.

Aan de oprichting ging een jaar vooraf 
van onderzoeken van de mogelijkhe-
den. Een hospice biedt onderdak en 
verzorging aan mensen die nog maxi-
maal drie maanden te leven hebben en 
die thuis niet verzorgd kunnen worden. 
In een huiselijke sfeer staan de gast en 
de naasten centraal. De eigen huisarts, 
verpleegkundigen en voor dit doel op-
geleide vrijwilligers, die 24 uur per dag 
klaar staan, begeleiden de bewoners.

De eerste zorg voor de initiatiefnemers 
is het vinden van een geschikte locatie. 
Als die gevonden is, smeden ze verdere 

plannen en gaan op zoek naar vrijwil-
ligers en geld. Want een hospice krijgt 
niet genoeg subsidie om daarvan te 
draaien, nog afgezien van de financie-
ring van de investeringen. De Rooise 
huisartsen en de Lions Club Sint-Oeden-
rode hebben de Stichting van een eerste 
startkapitaal voorzien ter dekking van 
de aanloopkosten.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 
Maurice van Osch, huisarts, voorzitter. 
John ten Ham, apotheker, secretaris. 
Piet van der Putten, registeraccoun-
tant, penningmeester en Ronald van der 
Endt, huisarts, lid.Het bestuur wordt bij-
gestaan door mevrouw Saskia Martens, 
directeur bedrijfsmanagement bij onze 
lokale Rabobank.

Wie nu al wil reageren kan een e-mail 
sturen naar 
info@hospice-sintoedenrode.nl

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

ZORG VERZEKERING
 

De basiszorgverzekering
vanaf € 65,21 per maand

 
De premies zijn incl.
Collectiviteitskorting

Ook op uw aanvullende verzekeringen
 

Interesse?
Maak vrijblijvend een afspraak met

een van onze medewerkers
 

Of bereken uw zorgpremie op
www.vkgroep.nl

ZIN IN EEN 
LEKKERE 
PANNENKOEK 
OF GEWOON 
WAT ANDERS?
Bij ons kunnen jong en 
oud bourgondisch genieten in 
een unieke historische setting. 
Sfeervol, laagdrempelig en 
gezellig. Tot snel?

Raadhuisplein 4a  -  Liempde  -  0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl
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“Kom genieten van de Kribkesroute, Liemt in ‘t Licht en sluit 
deze af met een heerlijke pannenkoek.

Wij zijn 2e Kerstdag geopend

Voedselbank niks te kort dankzij Lions

Sommige gezinnen hebben het he-
laas niet zo breed. Ook in Rooi ma-
ken ongeveer twintig huishoudens 
gebruik van de voedselbank. De 
Lions-Club Sint-Oedenrode is zich 
hier van bewust. Daarom stonden 
de clubleden afgelopen zaterdag 
bij Aldi en EM-TÉ om eten in te za-
melen. Het winkelend publiek werd 
gevraagd om één product meer te 
kopen en in te leveren. De ideale 
kerstgedachte. 

Koffie, thee, blikken met groenten, 
vlees, suiker en verpakte kaas. Zomaar 

een aantal producten die sterk aanbe-
volen werden om in te leveren. Deze 
zijn namelijk lang houdbaar. “De reac-
ties zijn fantastisch”, zegt Henk 
Barendregt, lid van de Lions. “Er is ook 
bijna niemand die ‘nee’ zegt. Dit komt 
wellicht door de enorme response van 
de Rooise bevolking. Vorig jaar zamel-
den we ook al voedsel in en zoals het 
er nu naar uitziet, zullen we volgend 
jaar weer van de partij zijn. Het is een 
succes. We hadden in de eerste drie 
uur al dertig kratten gevuld.”

De ingeleverde voedingswaren zul-

len tot een kerstpakket gevormd 
worden. Heeft u de actie van afge-
lopen zaterdag gemist, maar wilt u 
toch nog uw steentje bijdragen? Dat 
kan. Zaterdag staan de Lions ge-
woon weer paraat om eten bij elkaar 
te sprokkelen. Dan zijn ze bij Jumbo 
en Albert Heijn te vinden. 

Kerstpakkettenactie
Komende week zullen veel mensen 
een kerstpakket binnenkrijgen. Als u 
wilt, kunt u ook uw kerstpakket inle-
veren bij Jumbo en Albert Heijn. 

Winkeltijden-
verordening 
ingetrokken
De nieuwe winkeltijdenverordening, 
waarbij elke winkel op zondag open 
zou mogen zijn, is door het college 
ingetrokken. Dit op verzoek van het 
Centrummanagement en onderne-
mersvereniging Rooi2000. De oude 
verordening blijft na 1 januari van 
kracht. Daarbij mogen alleen super-
markten en winkels in de foodsector 
op zondag open zijn, en wel van 14 u 
tot 18 u. De huidige twaalf koopzon-
dagen per jaar blijven gehandhaafd.
Enigszins verbaasd willigde Burge-
meester Peter Maas het verzoek in. 
Als het om dereguleren gaat, staat het 
bedrijfsleven immers altijd vooraan. In 
dit geval zat de pijn in de grote lan-
delijke winkelketens, die zich kunnen 
permitteren om maximaal gebruik 
te maken van de verruimde zondag-
openstelling door het oproepen van 
extra medewerkers. Voor kleinere on-
dernemers zou dit fataal kunnen zijn.  

CDA wil herbouw 
Koeveringse Molen realiseren

CDA Rooi, 
CDA Schijn-
del en CDA 

Veghel zijn hun samenwerking goed 
begonnen. Vooruitlopend op de be-
sluitvorming aanstaande donderdag 
19 december in de gemeenteraden van 
Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel 
zijn de drie lokale fracties van het CDA 
bijeen gekomen.

De bijeenkomst vond plaats in Eerde in 
zaal ’t Hooghuis, waar tot 1 mei 1966 
de gemeentegrens dwars doorheen 
liep. Deze bijeenkomst was de eerste 
na het formele besluit van de drie ge-
meenteraden op 28 november jl. om 
het voornemen tot fusie van de drie ge-
meenten nader te onderzoeken en uit 
te werken. De bijeenkomst stond in het 
teken van een nadere kennismaking, 
maar er was ook werk aan de winkel.
Zo diende de behandeling van het 
raadsvoorstel te worden voorbereid dat 
aanstaande donderdag op de agenda 
van alle drie de gemeenten staat, na-

melijk het Plan van Aanpak ‘Voorne-
men tot gemeentelijke herindeling 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel’. 
Tijdens deze voorbereiding ontstond 
het idee om symbolisch op de uiterste 
datum waarop de fusie een feit zou 
moeten zijn, het einde van het "drie-
landenpunt" te vieren met de realisatie 
van de herbouw van de Koeveringse 
Molen. “Stichting Koeveringse Molen” 
ijvert al jaren voor herbouw en is inmid-
dels vergevorderd met het werven van 
de noodzakelijke fondsen.
Door de drie gemeenten te vragen dit 
project te ondersteunen wordt, zo re-
deneren de drie CDA fracties, meteen 
het positieve effect van de voorgeno-
men fusie tastbaar en de laatste defi-
nitieve duw gegeven in dit voor alle 
drie de gemeenten zo belangrijk pro-
ject. Voor vragen kunt u de website 
www.koeveringsemolen.nl raadplegen 
of zich wenden tot de fractieleiders 
van CDA Veghel (Frans Zegers), CDA 
Schijndel (Betty van den Oetelaar) en 
CDA Rooi (Rien Verhagen).

Actiegroep 'Geen vluchten na elven' zet petitie op en vraagt mensen deze te 
ondertekenen

"Concept luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport 
moet worden aangepast"
In het concept luchthavenbesluit 
voor Eindhoven Airport worden 
de openingstijden opnieuw verder 
opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00 
worden 8 reguliere landingen toe-
gestaan. Bij overmacht kan er zelfs 
geland worden tot 1.00 en mag er 
worden opgestegen na 23.00. Ten 
overvloede wordt er ook in het 
weekend al vanaf 7.00 gevlogen. 
Dit mag niet gebeuren, vindt Rooi-
enaar Wen Spelbrink van de actie-
groep 'Geen vluchten na elven'.
"Omwonenden hebben recht op 
een ongestoorde nachtrust van ten-
minste 8 uur", zegt Spelbrink. "Die 
mag niet worden opgeofferd aan de 
marginale extra winst voor de vlieg-
tuigen die op Eindhoven Airport hun 
thuisbasis hebben. Op slinkse wijze 

heeft men twee maanden geleden 
besloten om het aantal reguliere 
vluchten na 23 uur uit te breiden 
naar acht, maar die zijn nooit eer-
der genoemd. Alders heeft dat zelf 
toegegeven. Het bevoegd gezag 
heeft gemeend die vluchten in het 
ontwerp luchthavenbesluit op te ne-
men. Men laat het voorkomen alsof 
die 8 vluchten niet echt gebruikt 
gaan worden, alleen bij uitzonder-
lijke situaties. Dat is natuurlijk onzin. 
Het is te vergelijken met de aanleg 
van een snelweg, en dan mensen 
proberen wijs te maken dat die al-
leen als fietspad gebruikt zal worden. 
Als je zoiets doet, kun je ervan uit-
gaan dat het ook ooit gebruikt gaat 
worden en daar zijn we het niet mee 
eens. De noodzaak van de 8 regu-

liere landingen na 23 uur is ook ner-
gens echt aangetoond. We hebben 
blijkbaar vijf jaar voor niets gepraat 
over een nieuw luchthavenbesluit. 
We zijn voor de gek gehouden. Als 
we nu niet wakker worden, kunnen 
we straks niet slapen. Dit mag en 
zal niet gebeuren. Ook omwonen-
den van Eindhoven Airport hebben 
recht op een ongestoorde nachtrust. 
Daarom roepen we iedereen op de 
petitie te ondertekenen en te voor-
komen dat dit luchthavenbesluit zo 
wordt vastgesteld. 
Wie de petitie wil ondertekenen 
gaat naar www.geenvluchtennael-
ven.nl of www.gvne.nl
Voor steun of vragen kan worden 
gemaild naar geenvluchtennael-
ven@gmail.com.
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ZICHTBAAR BETER

VAN ALLE
KORTINGEN

ONDERSTE
BOVEN

* Vraag naar de voorw
aarden.

Huiskens Optiek & Horen
Heuvel 18, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 47 27 20
info@huiskensoptiek.nl
www.huiskensoptiek.nl

ONDERSTE
BOVENtot 50%

Korting
   op monturen*

Nieuwe eik op Sonnemansdriehoek

Ter gelegenheid van zijn zeventigste 
verjaardag werd voor Theo  
Sonnemans een eik geplant op de 
plaats die later bekend zou worden 
als de 'Sonnemansdriehoek' in 
Boskant. Afgelopen zomer gaf deze 
eik echter de geest, maar sinds za-
terdagochtend staat er weer een 
nieuwe eik in het buitenatelier van 
de Boskantse boomkunstenaar. 
Theo Sonnemans was maar wat 
trots op de eer die hem ten deel viel.

Op een dag na, was het een jaar 
geleden dat de Sonnemansdriehoek 
officieel in gebruik werd genomen. 
Het driehoekige perceel op de hoek 
van de Boskantseweg en de  
Goeiendonk was ingericht ter ere 
van en als buitenatelier voor boom-
kunstenaar Theo Sonnenmans. Toch 
ging er wat mis bij de inrichting van 
de 'Sonnemansdriehoek', want de 
eik die ter gelegenheid van Theo's 

zeventigste verjaardag in 2007 was 
gepland legde het loodje. Volgens 
deskundigen is een droge periode in 
het voorjaar van 2013 de verplante 
eik  fataal geworden.

Grote bladen en vruchten
De zaterdag geplante eik is een 
Quercus dentata 'C.F Miller'. Volgens 
Paulus van den Berk, die de boom le-
verde komt deze eik van oorsprong 
uit de koudere streken van Azië. Deze 
eik heeft grotere bladeren dan de ei-
ken die van nature in onze streken 
voorkomen en ook de eikels zijn tot 
anderhalve keer groter, dan normaal. 
“Maar”, zo zegt Van den Berk, “voor 
dat deze boom vruchten draagt zijn 
we nog wel enkele jaren verder”.

Geocache
De 'Sonnemansdriehoek' is inmid-
dels wereldberoemd in heel Ne-
derland. In de buurt van de  

'Sonnemansdriehoek' is namelijk 
een geocache, zeg maar een schat 
verborgen. Van over de hele wereld 
kan deze schat met behulp van een 
GPS worden gevonden. Twee weken 
geleden, op woensdag 4 december, 
was Omroep Brabant nog in Boskant 
voor deze GPS-schat. In het logboek 
dat bij de geocache hoort staan ook 
de namen van geocachers uit Gro-
ningen en Friesland.

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m dinsdag 24 december bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   M.u.v. blokhutten, bestrating, boeken, bestellingen, cadeaukaarten,
horeca en aanbiedingen. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 24 december 2013. Maximaal 1 bon per klant.

Zondag 22 december open van 12.00 tot 17.00 uur

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Aanbiedingen geldig van wo. 18 dec. t/m di. 31 dec.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Pasti naak
België

Per stuk  € 0.99

Bospeen
Spanje

Per bos  € 1.29

Vanaf deze week krijgt elke klant een 
waardebon voor een grati s product 
in  de eerste drie weken van 2014!!                                                                                                                                           

     

FIJNE KERSTDAGEN 
en een GEZOND 2014

Fietspad Bobbenagelseweg valt duurder uit
Als het aan B en W ligt, gaat het 
fietspad aan de Bobbenagelseweg er 
eindelijk komen. Dat wordt wel fors 
duurder dan in het verleden begroot. 
In 2010 besliste de gemeenteraad om 
dit uit te voeren, 50% zou gesubsidi-
eerd worden vanuit het provinciale 
project “Gebiedsgerichte aanpak”. 
Door vertragingen is deze mogelijk-
heid gepasseerd. Een nieuwe moge-
lijkheid dient zich nu aan binnen het 
project “Kloppend hart van de Meie-
rij” waar uit het potje landschappen 
van Allure echter slechts 25% subsi-
die kan worden benut.

Het fietspad stond lang geleden al 
op de politieke agenda. In de tus-
sentijd is er overleg geweest met de 
bewoners over de grondaankopen, 
en zijn er snelheidsremmers aange-
bracht. De grondaankopen zijn nu in 
principe rond en het wachten is op 

de gemeenteraad, die in januari mag 
beslissen over het benodigde extra 
krediet van 150.000 euro. De totale 
kosten komen daarmee op vijf ton. 
De Stichting Brabants Landschap en 
het Waterschap zijn akkoord met 
de plannen. Het tweezijdig fietspad 

wordt gerealiseerd aan de rechter-
zijde van de Bobbenagelseweg, ge-
zien vanaf de Ollandseweg. Omdat 
na het (positief) raadsbesluit het be-
stemmingsplan nog moet worden 
aangepast, zal de aanleg over onge-
veer een half jaar kunnen beginnen.     
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Dat kan, speciaal voor u zijn wij geopend: 
 
 Maandag 23 dec. 13.00-17.00  
 Dinsdag 24 dec. 9.00-16.00  
 Woensdag 25 dec. gesloten 
 Donderdag  26 dec. gesloten 
 Vrijdag  27 dec. 9.00-19.00  
 Zaterdag  28 dec. 9.00-16.00 
 
 Maandag  30 december gesloten 
 Dinsdag 31 dec. 8.00-16.00 
 Woensdag  1 jan. gesloten.  
 Donderdag 2 jan.  
     Weer geopend  vanaf 9.00 
 

Nog even naar 
Hoepelman I Kappers!  

Loop binnen: Borchgrave 11 
Bel : 0413-478991  

 
of installeer onze HOEPELMAN Kappers APP,  

 
ALTIJD CONNECTED MET JE FAVORIETEN KAPPERS!! 

2 jan. 
Weer geopend  vanaf 9.00

binnen: Borchgrave
Bel : 0413

of installeer onze HOEPELMAN Kappers APP, 

ALTIJD CONNECTED MET JE FAVORIETEN KAPPERS!!

Weer geopend  vanaf 9.00

Borchgrave 11
Bel : 0413-478991 

of installeer onze HOEPELMAN Kappers APP, 

ALTIJD CONNECTED MET JE FAVORIETEN KAPPERS!!ALTIJD CONNECTED MET JE FAVORIETEN KAPPERS!!

Workshop sportverslaggeving schot in de roos

Aan enthousiasme ontbreekt het 
absoluut niet bij onze Rooise sport-
verslaggevers. Hun persberichten 
veroorzaken menig binnenpretje bij 
de redactie van DMRK. Maar het is 
soms ook lastig om die berichten zo 
te bewerken dat er een krantenbe-
richt uit komt dat niet alleen door 
clubleden, supporters en sportbroe-
ders verslonden wordt, maar ook 
door anderen met plezier wordt ge-
lezen en vooral: begrepen.

Het was zomaar een ideetje van 
de redactie: als we eens workshop 
houden met de sportverslagge-
vers? Interactief, omdat de redactie 
de wijsheid ook niet in pacht heeft 
en misschien ook kan leren van de 

“amateurs”. De onderlinge kennis-
making daarbij is mooi meegeno-
men. Tot onze verrassing kwamen 
hierop niet minder dan 20 aanmel-
dingen. “Ik wist niet eens dat Rooi 
zoveel sportverenigingen had” 
grapte een redactielid dat sport dui-
delijk niet in zijn portefeuille had. 
Vanwege de grootte van de club 
werd de workshop gesplitst in twee 
sessies.
Elke workshop gingen drie persbe-
richten rond, door de redactie voor-
zien van (extra) fouten ter lering 
ende vermaeck. Met het verzoek 
aan ieder om dat te voorzien van 
commentaar. Wat direct opviel, was 
dat er geen enkele discussie was. Ie-
dereen was het eens over de verbe-

terpunten, met als topscore het vak-
jargon. Ongetwijfeld dagelijkse kost 
voor de schrijver, maar de lezer weet 
soms niet eens dat het over sport 
gaat, laat staan wélke. 

Daarna gingen “de zes geboden 
voor de sportredacteur” rond, met 
tips die varieerden van droge stijlre-
gels tot creatieve toepassingen om 
het persbericht net zo spannend te 
maken als de sport waar het over 
gaat. Tot slot een A-viertje met taal-
tips, toegespitst op sport. De sessies 
werden een mix van netwerken, 
kennis, inzicht en amusement. Met 
van verschillende kanten het ver-
zoek om dit volgend jaar nog eens 
over te doen. 

Bij Jet sluit deuren, inlijsterij gaat 
gewoon door
Het is al even bekend, maar de tijd 
is sneller gegaan dan verwacht. Eén 
van de bekendste zaken in het cen-
trum van Sint-Oedenrode, Bij Jet, 
sluit na zaterdag voorgoed de deu-
ren. Een aderlating voor velen, maar 
één geluk; de inlijsterij van Frans 
van den Heuvel gaat gewoon door.

Net als Jet Koeman, is Frans van den 
Heuvel een bekend figuur in Rooi. 
Ook hij had een zaak op dezelfde 
plek in het dorp. Sinds jaren runt 
hij een inlijsterij aan de Ambacht-
straat in Schijndel. Via de winkel 
van Jet had Frans contact met zijn 
Rooise klanten. Nu de zaak aan de 
Borchmolendijk dichtgaat, wil dat 

niet zeggen dat de lijstenmakerij 
niets meer doet in Sint-Oedenrode. 
Integendeel, Frans blijft gewoon be-
reikbaar voor zijn tak van business; 
lijsten, glas, spiegels. Zoals altijd te 
bereiken via tel: 073-5478389.

Jet is dus bezig met de laatste lood-
jes. Jarenlang is ze het adres geweest 
voor mensen die op zoek zijn naar 
schildersbenodigdheden. “Over een 
paar dagen stop ik ermee. Ik heb be-
sloten om mijn tijd anders in te gaan 
delen. Zo wil ik bijvoorbeeld meer 
tijd vrijmaken voor mijn kleinkinde-
ren. Via deze weg wil ik iedereen 
enorm bedanken voor het jarenlan-
ge vertrouwen”, zegt Jet tot slot.  

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

VERHUUR EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN 
WARMTEKACHELS VOOR IEDERE RUIMTE
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Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl.

Onze kantoren in Sint-Oedenrode en Schijndel zijn op 25 en 26 december en op

1 januari gesloten. Toch gaan uw bankzaken door. Daarom kunt u 24 uur per

dag bankieren via internet. Fijn feestdagen!

Ook op feestdagen bankiert u 24 uur per dag via internet.

en toch
bereikbaar.

Met kerst en op
nieuwjaarsdag

zijn we gesloten

THOMAS NEWSONTHOMAS NEWSONTHOMAS NEWSON
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Blaasplezier om nieuwe nier

Bijna achttien jaar geleden brak er 
voor gezin Kantelberg uit Eerschot 
een roerige tijd aan. Vader Rob had 
al een tijdje klachten; steken in de 
zij en een hoge bloeddruk. De arts 
constateerde dat Rob’s nier niet 
meer naar behoren functioneerde. 
Het leven kwam er totaal anders 
uit te zien. Het stond in het teken 
van iedere dag dialyseren, vijf jaar 
lang. Voor iedereen een heftige pe-
riode.

Tot plots de telefoon ging. Of Rob 
naar Maastricht wilde komen voor 
een nieuwe nier. Inmiddels is dat 
12,5 jaar geleden. Rob moet nog 
steeds om de drie maanden ge-
controleerd worden, maar sinds de 

succesvolle operatie ziet het leven 
er weer zonniger uit. “We waren 
pas op controle toen de arts zei 
dat er reden was voor een feestje. 
Hoezo?, dachten wij. Hij vertelde 
dat de ingreep alweer 12,5 jaar ge-
leden plaatsvond. Samen met de 
kinderen besloot ik om een feestje 
te plannen. Als verrassing voor 
Rob”, gniffelde vrouw Marijke in 
een volle huiskamer.

Die stond afgelopen donderdag-
avond ramvol met vrienden, fami-
lie, buren en kennissen. Rob was 
totaal verrast toen hij thuiskwam. 
Even later deden zijn kompanen 
van blaaskapel ‘de Blaosplekkers’ er 
een flinke muzikale schep boven-

op. Met veel bombarie betraden 
ze ‘huize Kantelberg’ via de tuin. 
Een serenade volgde, evenals een 
korte speech om hem te feliciteren 
met het 12,5 jarig jubileum van zijn 
‘nieuwe tweedehandse nier’. Rob 
kreeg van de kapel een cadeau in 
de vorm van een collage. Zowel hij 
als zijn vrouw en kinderen bleken 
danig onder de indruk. Iedere dag 
zijn ze dankbaar voor het feit dat 
Rob 12,5 geleden zijn leven terug-
kreeg. Marijke: “Natuurlijk kan er 
nog steeds iets gebeuren met de 
nier. Vandaag, morgen, of over tien 
jaar. Dat weten we niet. Daarom 
proberen we van iedere dag te ge-
nieten!” 

Rob Kantelberg

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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Tel. 06 539 72 748
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2014
d n einder

Ontmoeting  -  Hobby  -  Kringloop  -  Kopie & Print

ONZE DANK
aan iedereen die het afgelopen jaar

meubels en andere artikelen een tweede leven heeft gegund 
door ze bij ons kringloopcentrum in te leveren. 

Ook iedereen die onze winkel vereerde met een bezoek 
gaf daarmee aan de goede doelen die wij jaarlijks steunen.

Wij wensen u een gezond, 
gelukkig en duurzaam 2014!

NB. Op 24 en 31 december zijn wij gesloten!!
Graag tot ziens bij “d’n einder”!

Openingstijden winkel:
maandag gesloten; 
dinsdag t/m vrijdag 13.00-16.00 u.
zaterdag 10.00-16.00 u. 

Sluitappel 17a  5491 TS Sint-Oedenrode  
Tel: 0413-490950  www.deneinder.nl

Openingstijden Kopie & Print:
maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 u.

zaterdag gesloten

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

Professionele zorg aan huis

Afscheid bestuur OJJB: “het wordt geen feestje”

Het voelt maar vreemd voor Otto 
Verstappen, Stefan Hol, Rick van 
den Brand en Mies van der Heijden. 
Het jaar nadert zijn einde, zo ook 
“hun” stichting OJJB en 
‘t Pluugske, het jongerencentrum 
waar de Boskantse jeugd en jonge-
ren decennialang vermaak vonden, 
en elkaar.

Mies is al 35 jaar voorzitter, Otto en 
Stefan 20 jaar (“vanaf ons twaalfde 
erin gerold”) eerst bezoeker en daar-
na bestuurslid, en Rick draait ook al 
ruim een decennium mee. 

De accommodatienota van de ge-
meente, ingegeven door de bezuini-
gingen, was de doodsteek voor 
’t Pluugske: daar gaat de sloopkogel 
in. Te ruim, te duur en te weinig be-
zet, zo redeneerde de gemeente. 

Het afgelopen jaar volgde moeizaam 
overleg met de gemeente en het be-
stuur, dat uiteindelijk besloot om op 
te stappen. “De gemeente heeft ons 
aan de kant gezet” verwoordt Ver-
stappen het gevoel. Om anderen ge-
legenheid te geven het roer over te 
nemen, heeft het bestuur de exploi-
tatie van ’t Pluugske nog voortgezet 
tot eind dit jaar. “Het gebouw gaat 
weg, maar de naam ’t Pluugske blijft 
behouden, omdat het de jongeren 
een vertrouwd gevoel geeft” legt 
Verstappen uit. Al zouden er meer 
locaties in beeld zijn, tot dusver is al-
leen het voormalige EHBO-gebouw-
tje genoemd als alternatief. “Veel te 
klein voor alle spelmateriaal, om het 
poolbiljart en de airhockeytafel bin-
nen te krijgen daarvoor alleen zijn 
dubbele deuren nodig. Ook is daar 
geen voetbal- en basketbalveld of 

gelegenheid om een ijsbaantje aan 
te leggen.”

“Wij hebben voor de overdracht 
onze medewerking toegezegd aan 
de dorpsraad” valt Hol hem bij. 
“Maar wij moeten het loslaten” 
herneemt Verstappen. “Dat het ge-
bouw gesloopt wordt waar wij tien-
tallen jaren elke woensdagavond 
onze ziel en zaligheid in gestoken 
hebben, doet nog het meeste zeer.”
Woensdag, als deze krant in de bus 
valt, is er voor iedereen die er ooit bij 
betrokken is geweest, in ’t Pluugske 
’s avonds een, ja, wat eigenlijk? “Een 
afsluitende avond. Want het wordt 
geen feestje” geeft Verstappen aan. 
En al klinkt er bitterheid in door, het 
bestuur hoopt van harte voor de 
jeugd en jongeren dat er toch ergens 
in Boskant een doorstart gemaakt 
kan worden. 

Het bestuur hoopt op een goede op-
komst bij het afscheid van het OJJB. 
En wat zou het mooi zijn als veel 
oud-bestuursleden dan laten zien 
dat ze ’t Pluugske, en de mensen 
daarachter, niet vergeten zijn.

v.l.n.r: Otto Verstappen, Mies van der Heijden (voorgrond) 
en Stefan Hol. Op de foto ontbreekt Rick van den Brand

BtB-leden praten over fusie Rooi

De gemeenteraden van Sint-Oeden-
rode en Schijndel hebben Veghel als 
derde fusiepartner omarmd. Voor de 
ondernemersvereniging BtB Sint-Oe-
denrode staat het belang van de on-
dernemers voorop. Tijdens een twee-
tal ondernemerscafés in november 
werd aan leden gevraagd of zij wil-
den meepraten over het thema fusie. 
Hierop werd enthousiast gereageerd. 

Interactie
Begin december organiseerde het 
BtB-bestuur een bijeenkomst om-
trent de fusie. Ruim 15 ondernemers 
waren betrokken bij een interactieve 
dialoog. De centrale vraag betrof het 
formuleren van een standpunt van 
de BtB-leden inzake het fusieproces 
en de voorgenomen fusie. Voorzitter 
Arent van Dijk van Btb Sint-Oeden-
rode licht toe: “We waren zeer te 
spreken over het enthousiasme. Het 
geeft aan dat het onderwerp leeft 
onder onze leden. De groep mocht 
niet de groot worden, omdat dit ten 
koste kan gaan van de interactie.“ 
De aanwezigen kregen drie vragen 
voorgelegd: Wat zijn de heersende 
sentimenten? Welke kansen en/of 
bedreigingen zien Rooise onderne-
mers? En wat vinden zij belangrijk 
dat de Rooise politiek meeneemt 
in haar besprekingen met Schijndel 
en Veghel? Arent van Dijk: “De in-
zichten die uit deze sessie naar vo-
ren kwamen zijn inmiddels per brief 
gedeeld met het college van burge-
meester en wethouders. Vervolgens 
werden onze leden op de kerstbij-
eenkomst van 17 december kort bij-
gepraat.”

Expertise
De gemeente heeft aangekondigd 
dat zij ook een rondje langs de vel-
den wil maken om de mening te 
horen van burgers, verenigingen en 

ondernemers. Aankomend voorzit-
ter van de BtB Arthur Frieser:  “Wij 
wilden als BtB geen afwachtende 
rol aannemen. Als Rooise onderne-
mingsvereniging hebben wij in juni 
2013 bij de gemeente aangegeven 
graag betrokken te worden bij het 
proces. Er is veel expertise aanwezig 
bij onze leden waar de gemeente 
gebruik van kan maken. Daarnaast 
wilden wij zelf horen wat de mening 
van onze leden is. De vraag die het 
meest leeft bij de Rooise onderne-
mers is waarom er gekozen is voor 
een fusie en waarom niet voor zelf-
standig blijven en/of intensievere 
samenwerking? De fusie is nu een 
voldongen feit waar niets aan veran-
derd kan worden.” 

Toekomstvisie
Arthur Frieser vervolgt: “De onder-
nemers uitten het gevoel dat de fu-
sie een doel op zich is, zonder dat de 
meerwaarde helder is benoemd. De 
schrale communicatie over de over-
wegingen van eventuele alternatie-
ven worden als gemiste kans gezien. 
Het is in het belang van de burger 
en ondernemer dat er uiteindelijk 
een gemeente komt die er beter 
en sterker van wordt. Integratie en 
optimalisatie van de bedrijfsvoering 
bij de gemeente zijn daarom in de 
ogen van de ondernemers belang-
rijke voorwaarden. De ondernemers 
rekenen op een krachtig bestuur een 
krachtig ambtelijk apparaat. De fusie 
moet plaatsvinden met een duide-
lijke toekomstvisie.”

Synergie en marktvergroting
Voorzitter Arent van Dijk tot slot: 
“Een fusie met de andere gemeen-
ten leidt voor de Rooise onderne-
mers ook tot synergie en marktver-
groting. Daarmee willen we zeggen 
dat het inkoopgebied én het ver-
koopgebied voor Rooise onderne-
mers groter wordt. Met een krach-
tige positionering van de Rooi en 
regio kunnen wij ons onderscheiden. 
In Sint-Oedenrode zit ontzettend 
veel ondernemerschap; ook in de 
agro-sector. Dit moeten we koeste-
ren. De fusie biedt volop kansen: on-
dernemerschap is de motor van onze 
lokale economie.”

Meeschrijven met het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal
Dat kan vanavond - woensdag 18 december - vanaf 21.30 uur bij Café d’n 
Dommel. Dan wordt live meegekeken met de uitzending van het Grote 
Dictee. U kunt zich meten met de rest van Nederland en natuurlijk met een 
handvol Rooienaren. 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Ahrend reikt prijs uit aan jonge ‘techneuten’
Tijdens het scholenproject “We-
relden van Techniek” die op 27 
november in Mariëndael werd ge-
houden, was een van de onderde-
len waaraan basisschool kinderen 
konden deelnemen, het demonte-
ren en daarna weer monteren van 
een kantoor-tafel van Ahrend. 

Aan het einde van de middag ble-
ken deze twee “stoere” meiden uit 
Nijnsel de winnaars te zijn met een 
tijd van 5,31 minuut. De prijs die 
Ahrend in het vooruitzicht had ge-
steld, werd door Petrie Kuijpers en 
Hans Heunks van Ahrend overhan-
digd aan Kala Senders (rechts) en 
Janne van Heerebeek (links).
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Dierenspeciaalzaak van Brussel bedankt 
alle klanten voor het vertrouwen. 

De dierenwinkel is op maandag 23 december geopend vanaf 13.00 uur
(De winkel is wegens vernieuwing gesloten van 29 december tot en met 2 januari) 

Loop de laatste dagen van Dierenspeciaalzaak van Brussel gerust eens 
binnen voor een kopje koffie en iets lekkers!

Verder willen wij Ellis van Acht en haar familie heel veel succes wensen 
met de vernieuwde TOTAL PETSHOP

De opening hiervan is 3 januari 13.00 uur
Streepenstraat 2-4, 5492 BE Sint-Oedenrode • Telefoon: 0413-472741

Van Brussel wenst 
iedereen fijne feestdagen 

en een voorspoedig 
2014! 

Al is ze er nog niet voor klaar
Henriëtte wordt 50 jaar

Behr 40

ouwe bok

alles voor een 
sfeervolle kerst:
• kerststukjes vanaf € 4,95
• kerstbomen 
•  kerstdecoratie, 

kerstgeurkaarsen
•  kersthangers en muziek- 

speeldoosjes uit Amerika

31 december
Oudejaarstrekking

Staatsloterij_Opmaak-GT-basis1.indd   1 24-07-13   16:10

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Gr. M. Lodewijksstraat 25
5492 GL  Sint Oedenrode

Geboren op 11 december 2013

Zoon van
Michiel & Astrid Schmidt

Lucas
Richard Elise

In Gambia weten 
ze wat lekker is

Ik kwam deze familie tegen in 
Gambia. Daar weten ze ook wat 
lekker is! 

G. Blommestein 

Joey
11-12-2013

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon

Zoon van 
Michel van Schijndel 

en Daisy van Kuik

Den Uylstraat 29 
5491CL Sint-Oedenrode

zoon van: Michel van Schijndel 
Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

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

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

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

John vd Hurk &
Cli� van Driel

allebei de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT!!

voor de volledige lijst van 
geslaagden zie onze site

RIJSCHOOLLESTBEST.NL 
(sinds 1999)

Joyce van Hoof &
Dewi Rooyakkers

Mila

Geboren 10 december
Adriana Petronella

dochter van: 
Ramon Pigmans & Elle de Koning

zusje van: Dion, Dani en Yuna
Sweelinckplein 22

5491 LH Sint-Oedenrode

www.verkeersschoolschellekens.nl

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

 Barbara Kortekaas
 GEFELICITEERD 

MET JE RIJBEWIJS

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

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

Winnaar ‘Met de deur in huis’ bekend
De redactie van DeMooiRooiKrant 
heeft samen met Elbeco de laatste 
maanden flink wat deuren platge-
lopen. Er zijn bijzondere, grappige, 
intrigerende en boeiende gesprek-
ken uit voortgekomen. Deze heeft 
u allemaal kunnen lezen onder de 
rubriek ‘Met de deur in huis’. Uit-
eindelijk is vrijdagmiddag geloot 
om de winnaar bekend te maken. 
Toevalligerwijs is het laatst bezoch-
te koppel Henk en Gerry Thijsen als 
winnaar uit de bus gekomen. Zij 
winnen een onderhoudsbeurt aan 
alle deuren die uiteraard wordt uit-
gevoerd door Elbeco. Frank de Greef van Elbeco kwam Henk en Gerry Thijsen persoonlijk feliciteren

Feestje!
Warme worstenbroodjes

€ 1,- per stuk
warm thuis bezorgd, 

ook ‘s-avonds en in het weekend

gratis bezorging bij minimale 
afname van 30 stuks

laar 11
5492 HG Sint-oedenrode

Tel: 0413-477495 of 06-15077237
www.bakkerijfoolen.nl

06-15077237
2e prijs 2009

LEKKERSTE WORSTENBROODJE VAN BRABANT

10 Brabantse worstenbroodjes

€ 10,00
Nu ook

Roois worstenbroodje met katenspek

8 voor € 10,00
tel. 06-15077237 of 0413-477495

www.bakkerijfoolen.nl
adres: Laar 11 5492 HG Sint-Oedenrode
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Mooi op  leeftijd
Maandagmiddag 30 december 

Extra fi lm KBO: 
De Nieuwe Wildernis
Onder de rook van Amsterdam, in 
een van ‘s werelds dichtst bevolkte 
landen, op een stuk land dat veertig 
jaar geleden nog onder water stond, 
heeft zich een natuurgebied ontwik-
keld van internationale allure. 

In de Oostvaardersplassen speelt 
zich een uniek schouwspel af: de na-
tuur bepaalt hier het ritme. Het re-
sultaat is een ongerept stuk wilder-
nis in de drooggelegde Flevopolder 
dat model staat voor Nederlandse 
deltanatuur. De Nieuwe Wildernis 

wil de ziel van deze bloeiende, wa-
terrijke delta blootleggen. Zaal Maas 
en Dieze Odendael, Aanvang: 14:30 
uur (zaal open 14:00 uur), 
Entree: € 3,50 (incl. koffie/thee tij-
dens pauze).

KBO Cultuurclub bezoekt concert in 
Muziekgebouw Eindhoven

KBO leden bezochten afgelopen 
donderdag het lunchpauzeconcert 
in het Muziekcentrum Eindhoven 
waar de winnares van het Young 
Pianist Foundation Competition 
2013 een concert gaf.

De pas 19 jarige Spaanse Rosaliá 
Gómez Lasheras vertolkte o.a. De 

Sonate nr. 7 in D-majeur van Lud-
wig van Beethoven en de Sonate nr. 
3 in A-mineur op. 28 van Prokofiev. 
Dat ze niet voor niets winnares was 
geworden van het concours bleek 
al heel snel door haar schitterende 
spel, vol beleving en passie. Rosaliá 
studeert momenteel aan het conser-
vatorium van Utrecht. Maar zij heeft 

al een veelvoud aan prijzen gewon-
nen, waaronder Madrid, Barcelona 
(2012) en Portugal (2010).
Daarnaast heeft ze al een aantal 
concerten met professionele orkes-
ten gegeven
Een veelbelovende soliste voor de 
toekomst. Wij hebben in ieder geval 
zeer van haar genoten en de bijna 
volle zaal met ons, wat bleek uit de 
staande ovatie aan het einde van het 
concert. 

Op 9 januari is er weer een moge-
lijkheid een lunchpauzeconcert te 
bezoeken. Dan zijn er drie winnaars 
van het Prinses Christinaconcours te 
beluisteren, Anton Smulders (piano), 
Mira Trimpeneers (accordeon) en 
Ernst Jan Vos (viool). Opgave kan 
weer bij Harry van Oorschodt, liefst 
per mail harry.vanoorschodt@gmail.
com, of telefonisch onder nummer 
477 179. De toegang voor dit con-
cert is gratis. 

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst Ommekaar

Uw gebitsprothese moet goed onderhouden worden. 

Dat doet u voor een deel zelf, maar een jaarlijkse 

controle door een tandprotheticus is zeker zo  belangrijk. 

Zo voorkomt u dat uw prothese los gaat zitten of juist 

gaat knellen.

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Hoe kan ik mijn 
gebitsprothese 
goed onderhouden?

Vraag ’t aan Wannes

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

Op vrijdag 13 december had Stich-
ting Ommekaar haar leden uitgeno-
digd voor een eindejaarsbijeenkomst. 
Na genoten te hebben van een kopje 
koffie met iets lekkers, beet Alphons 
van der Heijden, voorzitter van de 
Voedselbank , het spits af met het 
informeren van de vrijwilligers van 
Ommekaar over al datgene wat er op 
een Voedselbank plaatsvindt.

Velen waren verbaasd dat er zo-
veel moet gebeuren om het steeds 
groeiende aantal cliënten te kunnen 
helpen. Vooral de laatste maand is er 
een flinke groei van dat aantal  
cliënten. Gelukkig zijn er steeds 
meer mensen die de Voedselbank 
een warm hart toedragen.

Na zijn inleiding nam voorzitter Riny 
van de Kallen het stokje over en gaf 
inzicht in het aantal hulpvragen dat 
het lopende jaar door Ommekaar 
aan is voldaan. Vooral het vervoer 
naar ziekenhuizen vormde een flink 

deel van de diensten; verder bege-
leiding naar ziekenhuis, oppassen, 
boodschappen doen en kleine klus-
jes. Afsluitend nam Riny ook nog 
afscheid van twee leden van Om-
mekaar, te weten Bert van der Laak 
en Jan Verboort. Beiden zijn destijds 
door Ommekaar aangetrokken om 
hier in Rooi te bepalen welke men-
sen gebruik zouden kunnen maken 
van een pakket van de Voedselbank. 
Aangezien de Voedselbank Boxtel 
sinds geruime tijd samen met Sint-
Oedenrode en Haaren een bank 
vormt, was het een logisch gevolg 
dat Bert en Jan volledig onder de 
paraplu komen van de Voedselbank 
en niet meer onder Ommekaar. Riny 
bedankte Bert en Jan voor hun pret-
tige samenwerking en hoopte dat ze 
nog geruime tijd een wezenlijke bij-
drage kunnen leveren aan de intake 
voor de Voedselbank.

Daarna werd het nog een gezellig 
samenzijn, waarbij iedereen de gele-

genheid had om de informele con-
tacten weer wat aan te halen.

Aandachtspunt:
Vooral vele ouderen zijn naar ons in-
zicht nog te weinig op de hoogte van 
de mogelijkheden die Ommekaar 
hen kan bieden. Onze vrijwilligers 
staan bij voorbeeld ook voor u klaar 
als u, zeker met het oog op de ko-
mende winterperiode, niet zo goed 
van huis durft of kunt om bood-
schappen te doen. Bel in dat geval 
even naar onze contactpersonen 
(Riny v.d. Kallen, telefoon 472066 of 
Ann v.d. Laar, telefoon 472154) en 
samen met hen wordt uw probleem 
misschien snel opgelost.

Alle diensten die wij bieden staan 
ook in onze folder die bij de Biblio-
theek ligt om mee te nemen. Anders 
kunt u er altijd een opvragen bij de 
secretaris, de heer André van de 
Warenburg, telefoon 478617

Vrijwilligerswerk: een goed voornemen
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn De Meierij vraagt uw specia-
le aandacht in deze decembermaand 
voor…vrijwilligerswerk.

Velen van u hebben het programma 
van Geer en Goor op televisie gezien 
en daarin ervaren dat er veel mensen 
zijn die thuis dreigen te verpieteren. 
Ook in Schijndel en Sint-Oedenrode 
is een grote groep mensen, ouderen 
en ook mensen met een beperking, 
die zo graag eens een bezoekje ont-
vangen. Gewoon wat sociaal contact, 
een praatje, samen een kopje kof-
fie of thee drinken, misschien eens 

samen een boodschap doen… Hoe 
menselijk wilt u het hebben?
Of wat dacht u van het ondersteunen 
van een bestuurlijke functie. Enkele 
vrijwilligersorganisaties hebben hun 
noodklok geluid. Zij zijn naarstig op 
zoek naar mensen die hun bestuur 
willen helpen. Misschien vindt u het 
leuk om een bestuurlijke functie te 
vervullen. Mogelijk zou u een bestuur 
willen ondersteunen bij het ontwikke-
len van een passend wervingsbeleid. 
Of u nu voor langere of voor kortere 
tijd uw deskundigheid wilt inzetten, 
in beide gevallen helpt u maatschap-
pelijke organisaties grandioos vooruit.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zorgt 
ervoor dat er steeds zorgvuldig wordt 
bekeken welke vrijwilliger het beste 
bij een bepaalde vraag past. Als u 
nu toch nadenkt over goede voor-
nemens, denk dan eens over een 
afspraak voor een kennismakingsge-
sprek bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk. Wedden dat we samen met u 
een schitterende match gaan maken!
Maakt u vooraf even een afspraak. 
Dat kan telefonisch (073 – 544 14 
00) of per mail (steunpunt@welzijn-
demeierij.nl). Op onze website (www.
welzijndemeierij.nl) krijgt u alvast een 
indruk van bestaande vacatures. 

Graag bied ik, AS zorg Miranda, mijn diensten aan voor: 

ouders, kind of partner hulp nodig bij de verzorging in de 
nacht? Wilt u in uw eigen vertrouwde omgeving blijven 

wonen? Of bent u ‘s nachts liever niet alleen? Is de 
persoonlijke aandacht van grote betekenis voor u als 

zorgvrager, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

AS zorg Miranda
biedt nachtzorg voor

verzorgende, begeleidende
en ondersteunende

werkzaamheden

 06-33100341      4mevers@gmail.com

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

Schoenmakers

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

Sale in volle gang! 

Tot 50% 
korting

Extra open:
Zondag de 22ste van 12-17 uur
Maandag de 23ste van 12-18 uur
Maandag de 30ste van 12-18 uur
1ste en 2de Kerstdag gesloten
Andere dagen normale openingstijden

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588
www.amigos-menswear.nl

 
 
  

 

 

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

Zondag 8 december geopend van 11 - 17uur                          

        

 

*m.u.v. nieuwe collectie en basiscollectie
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wintercollectie
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 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

                         

        

 November actie !!
Wij zijn iedere vrijdag geopend tot 21:00 uur

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Wij knallen het jaar uit:
SALE IS GESTART

Zondag 9 december 
open 11 - 17 uur

KERSTMARKT-Actie: 

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

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

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

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

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

Op alle 
gouden 
sieraden 

15% korting*
Alleen geldig tijdens koopzondag.

*Zie onze voorwaarden.

SWITCH

Bij iedere 
aankoop 
maakt u 

kans op een 
kadobon van 

€100,-

Actie loopt tot 22 dec. 

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

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

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

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

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

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

Feestelijk openingsweekend Sas & Tas

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

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

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

www.sasentas.nl
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donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag
OUTLET winterjassen en kleding ½ vd ½

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

VRIJDAG 3 AUG. OM 13.00 UUR 
ZIJN WE WEER OPEN.
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WWW.WELTENJUWELIERS.NL
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MA. 30 JULI T/M DO. 2 AUG.

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

HEUVEL 34
SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
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WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 
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Ontwerpen/ taxatie

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

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

Op alle 
gouden 
sieraden 

15% korting*
Alleen geldig tijdens koopzondag.

*Zie onze voorwaarden.

Bij iedere 
aankoop 
maakt u 

kans op een 
kadobon van 

€100,-

Actie loopt tot 22 dec. 

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

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

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

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

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

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

Feestelijk openingsweekend Sas & Tas

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

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

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

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

www.sasentas.nl

Zondag open 12 – 17 uur

In december óók 
elke maandagmiddag open

Koopzondag
zondag 22 december Sint-Oedenrode

Hertog Hendrikstraat 8  Sint-Oedenrode (0413) 470 777

Vanwege de feestdagen
EXTRA GEOPEND

op maandag
23 en 30 december
van 13.00 – 21.00 uur
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Overgewicht hangt samen met tal 
van gezondheidsproblemen

Overgewicht, en vooral ernstig 
overgewicht (obesitas) hangt sa-
men met tal van chronische aan-
doeningen waaronder diabetes 
mellitus type 2, hart- en vaatziek-
ten, een aantal soorten kanker en 
aandoeningen aan galblaas en het 
bewegingsstelsel. Kinderen met 
overgewicht hebben een grote kans 
op glucose-intolerantie, verhoogde 
bloeddruk en hypercholesterolemie 
op latere leeftijd. Obese kinderen 
hebben daarbij een vergrote kans 
op hart- en vaatziekten.

Overgewicht heeft ook invloed op 
psychische gezondheid
Mensen met overgewicht hebben 
meer te maken met stigmatisering 
en lopen meer kans op psychische 
en psychosociale problemen als 
eenzaamheid, verdriet en gespan-
nenheid. Mensen met ernstig over-
gewicht zijn ook vaker depressief. 
Dikke kinderen hebben meer kans 
op een lage zelfwaardering en daar-
mee samenhangende psychosociale 
problemen. Overgewicht kan zowel 
de oorzaak zijn als het gevolg van 
psychische problemen.

Overgewicht door te veel eten en te 
weinig bewegen
Overgewicht is het resultaat van 
een verstoorde energiebalans: teveel 

energie-inname (voedsel) bij een te 
laag energieverbruik (lichamelijke 
activiteit). Bij het ontstaan van over-
gewicht spelen psychische en sociale 
factoren zoals emoties een rol. Ook 
de sociale en fysieke omgeving zijn 
van belang. Overgewicht neemt toe 
in een samenleving die mensen uit-
nodigt tot veel eten en weinig be-
wegen, de zogenoemde obesogene 
samenleving.

Zes op de tien mannen te zwaar
In 2012 is 53% van de mannen 
en 44% van de vrouwen te zwaar. 
Mannen hebben vaker overgewicht 
dan vrouwen, vrouwen vaker obesi-
tas. Van de mannen heeft 11% obe-
sitas, van de vrouwen 14%. Over-
gewicht en obesitas nemen toe met 
de leeftijd en komen vaker voor bij 
mensen met een lager opleidingsni-
veau. Van de Nederlandse kinderen 
had 14% overgewicht, waarvan 2% 
obesitas.

Aantal mensen met overgewicht 
stijgt sinds 1981
In de afgelopen dertig jaar zijn over-
gewicht en obesitas flink toegeno-
men. Niet alleen zijn Nederlanders 
zwaarder, ook is de Nederlandse 
buik dikker geworden. Deze toe-
namen in overgewicht en ernstig 
overgewicht zijn zichtbaar bij alle 
leeftijdsgroepen en binnen alle op-
leidingsniveaus. Onder kinderen is 
overgewicht de laatste drie decennia 
meer dan verdubbeld. De laatste ja-
ren is de stijging afgevlakt.

Bike Center Sint-Oedenrode maakt meters met 
verbouwing

Eind oktober begon fietswinkel Bike 
Center met het verbouwen van haar 
nieuwe onderkomen, het gebouw 
achter de EMTÉ waar vroeger Top 
1 Toys was gevestigd. Eigenaar 
Jeroen Voorbij hoopt in februari 
klaar te zijn. De nieuwe fietsenzaak 
wordt een aanwinst voor heel Sint-
Oedenrode. Alles verloopt volgens 
plan. Sterker nog, het hele project 
loopt drie weken voor op schema.

De vernieuwde werkplaats is ge-
schikt voor vijf personen. De win-
kel wordt twee keer zo groot ten 
opzichte van de oude zaak en het 
nieuwe magazijn biedt veel meer 
opslagruimte dan het huidige. Daar-
naast krijgt ook het assortiment een 
upgrade. “We gaan samenwerken 
met twee nieuwe merken, maar die 
worden pas bekend gemaakt op de 
openingsdag”, zegt Jeroen. “Wel 
kan ik verzekeren dat we de grote 
namen, zoals Batavus en Gazelle, 
blijven behouden. Daarvan zullen 
er zelfs meer variaties in kleur en ty-
pes te koop zijn. Momenteel staan 

de sportfietsen boven en ligt tachtig 
procent van het aanbod in de ber-
ging. Straks komt dat allemaal in de 
winkel te staan en te hangen, terwijl 
het ook nog eens net oogt.” 
De fietsenzaak gaat voor nog meer 
service en sfeer. Een groot onder-
deel daarvan is meer aandacht voor 
de vrouwelijke fietsers. Jeroen: “We 

merken dat steeds meer meiden op 
de fiets stappen, dus daar hebben 
we een aparte hoek voor ingericht 
met onder andere damesfietskleding 
en accessoires. Alle artikelen sprin-
gen ook meer naar de voorgrond, 
doordat de muren en vloer zwart-
wit gekleurd worden. Heel chique. 
De focus ligt dan echt op de fiet-
sen, want die houden het levendig. 
En dan heb ik het nog niet gehad 
over het nieuwe meetsysteem; de 
pasfiets. We zetten een makkelijk 
verstelbare fiets neer waarmee we 
klanten op weg kunnen helpen bij 
hun fietskeuze.”

Als we Jeroen mogen geloven, gaat 
het voor de kerstvakantie nog luk-
ken om de metselwerkzaamheden te 
voltooien. Als alles mee blijft zitten, 
vindt de opening in de carnavals-
week plaats. Dan zullen er 
speciale activiteiten op het plein 
voor de winkel zijn en wordt er een 
echte feestweek van gemaakt met 
veel acties.

Camargue  

Een milde dreiging van opkomend licht.
De zon bleek vuur dat aan – en uitgaat
over de moerassen.

Waar de Liguriërs woonden trekken spooknevels
door je heen, een slapende herinnering aan
l’origine du monde.

Aarde een vaag warm lichaam dat woest en
ledig bleef, bij vroeger hoort en Genesis
waarmee je hebt geleefd.

Totdat je weet wanneer en waar,
dit oude bewegen van bomen,
het stromen van water dat niet breekt.

     Kees Hermis
Uit: Stui� icht, 2003

Hertog Hendrikstraat 23     5492 BA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 474160    

NIEUW BIJ EXCELANCE HAARMODE:
Ontharen op Oosterse wijze!

Vanaf heden kunt u bij uw 
vertrouwde salon terecht voor het 
zogeheten “ threading” ontharen door 
middel van een rollende beweging 
van gedraaid garen.

Wenkbrauwen € 10,00
Bovenlip € 5,00
Gehele gezicht € 20,00
Wenkbrauwen verven € 5,00

Hertog Hendrikstraat 23 
5492 BA Sint-Oedenrode
0413-474160
www.kapsalonexcelance.nl

Openingstijden:
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  8.30 - 17.30 u
Woensdag:  8.30 - 17.30 u
Donderdag:  8.30 - 17.30 u
Vrijdag:   8.30 - 20.00 u
Zaterdag:  8.00 - 16.00 u

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Synergie International Recruitment ontvangt 
keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

Als één van de eerste organisaties 
van Nederland heeft Synergie  
International Recruitment de certifi-
cering van Stichting Normering Flex-
wonen (SNF) in ontvangst mogen 
nemen. Uit handen van Minister Stef 
Blok, minister voor Wonen en Rijks-
dienst, kreeg directeur Bas Hermes 
namens Synergie International Re-

cruitment op donderdag 12 december 
jl. het certificaat voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten overhandigd. 

Naast de normeringen en keurmer-
ken waar al door Synergie aan werd 
voldaan (NEN 4400-1, Stichting 
Normering Arbeid, ABU) is daar dus 
nu dit keurmerk aan toegevoegd. 

Doordat Synergie International  
Recruitment vanaf heden is opgeno-
men in het register van SNF wordt 
aangetoond dat wordt voldaan aan 
de norm voor huisvesting op het ge-
bied van ruimte en privacy, sanitair, 
veiligheid en hygiëne, voorzienin-
gen, brandveiligheid, informatie-
voorziening en overige eisen.

“Ik ben er trots op dat we middels 
deze certificering de partijen die te 
maken hebben met de huisvesting 
van onze medewerkers, zoals op-
drachtgevers, maar ook werkne-
mers, omwonenden en gemeenten 
kunnen laten zien en de zekerheid 
geven dat onze huisvesting op orde 
is”, aldus directeur Bas Hermes.

Ook de minister toonde zich bij de 
uitreiking positief over het nieuwe 
keurmerk: "Het is goed dat arbeids-
marktpartijen deze handschoen zelf 
oppakken en zorgen voor goede 
huisvesting voor arbeidsmigranten".

Bas Hermes (l) schudt de hand van minister Blok
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Zaterdag 21 december 

traditionele kaartavond CV ’t Skrothupke

Rikken en jokeren voor mooie prijzen.

Aanvang: 20.00 uur 

Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Ouderwetse gezelligheid met een sportief karakter!

Kerstprogramma!
Kerstavond geopend!! 

DJ Joost den Draaier

1e Kerstdag: White Christmas 

Prosecco Night met div. DJ’s. Info volgt!

2e Kerstdag: DJ Joost den Draaier

Volg en like ons op Facebook! 

Kartuizer spatiamentum in De Telegraaf
Eens in de veertien dagen wordt in 
De Telegraaf Reiskrant een bijzon-
dere wandeling uitgelicht. De route 
die in de komende zaterdageditie 
verschijnt, zal u wellicht bekend 
voorkomen. Mocht u het Kartuizer 
spatiamentum echter niet kennen, 
dan is het zeker de moeite waard 
er komende zaterdag De Telegraaf 
eens op na te slaan. De wandeling 
loopt namelijk door het 
Kartuizererfgoed, oftewel: door ons 
eigen dorp. 

Door: Ria Balk

Vanuit de stichting Rooi Promotie 
bracht Nico van Dijk de wande-
ling onder de aandacht van het 
landelijk dagblad. Samen met jour-
nalist Joop Duys liep hij de gehele 
route van 11 km. “Ik liep hem zelf 
pas voor het eerst, maar voor een 
leek was het goed te doen” vertelt 
Nico. “De route stond duidelijk in 
het boekje omschreven.” Vanwege 
een knieblessure moest Henk Prins 
van de wandeling afzien, maar 
vanuit de Stichting Kartuizerkloos-
ter en het Roois Cultureel Erfgoed 
(RCE) brengt ook hij graag zowel de 
route als de andere initiatieven die 
rondom de Kartuizers inmiddels zijn 
ontplooid, onder de aandacht. “De 
Kartuizer monniken hebben hier een 
voetafdruk achtergelaten van enor-
me betekenis”, vindt hij. 
In het contemplatieve leven van 
de Kartuizer monniken speelde de 
wekelijkse wandeling een grote rol. 
Zij leefden in stilte. Nico van Dijk: 
“Dat is toch ongelooflijk. Alleen 
zondags na de dienst maakten ze al 
pratende een lange wandeling. Of 
ze precies dezelfde route volgden, 
weten we natuurlijk niet, maar ze 
liepen wel door hetzelfde gebied.” 
De Kartuizerroute begint bij Café ’t 
Groene Woud. Daar kunt u uw auto 
of fiets parkeren. Het startpunt be-

vindt zich een paar honderd meter 
richting Olland; aan De Maai. De 
route leidt langs het Groot Duijf-
huis en de Dommel richting het Sint 
Janspontje, waar u de oversteek 
richting Liempde kunt maken. En 
zo voert de tocht u verder door het 
Dommeldal. 
“Wat is het geheim van de Kartui-
zers? Wat zochten ze daar? Waar-
om zijn ze na zo’n korte tijd alweer 
vertrokken en waar precies stond 
dat klooster?” Nico van Dijk en Joop 
Duys ontkwamen er niet aan om 
daarbij stil te staan.  Ze passeerden 
de plek waar vermoedelijk het oude 
klooster heeft gestaan en vertoefden 
later op de granieten zitbank aan ’t 
Hoefje. “Zwijgzaam nabij vloeit tijd-
loos de stroom…” zo begint het ge-

dicht van Pien Storm van Leeuwen 
in de grote basaltsteen ter plaatse. 
“Het is een prachtige wandelroute”, 
aldus Nico van Dijk. “Niet alleen 
vanuit cultuur-historisch oogpunt, 
maar ook qua natuur. De bossen, de 
landerijen, de hele omgeving is bij-
zonder afwisselend.  Af en toe kom 
je een andere wandelaar tegen en 
dan maak je even een praatje. Als 
het straks echt winter wordt, moet 
het er geweldig mooi zijn.” 

Kent u de weg in eigen dorp? Wel-
licht heeft u delen van de route al 
eens gezien, maar ook dan blijft het 
Kartuizer spatiamentum zeker de 
moeite waard. Het wandelboekje 
met uitgebreide achtergrondinfor-
matie en routeomschrijving is te 

koop bij VVV, Café d’n Toel, De 
Dorpsherberg en Imkerswinkel de 
Linde.

Nico van Dijk en Henk Prins bij de zitbank en basaltsteen aan ‘t hoefje

Nico van Dijk aan het 
startpunt van de route

Nella Vervoort 
40 jaar koorlid

Afgelopen zondag 15 december 
is tijdens de eucharistieviering van 
11.00 uur in Nijnsel,  Nella Vervoort 
door pastoor Vincent Blom  in de 
bloemetjes gezet. Nella is al veertig 
jaar lang een trouw lid van Dames-
koor Deo Favente.  Een prestatie die 
zeker een bloemetje waard is.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Mî kersmis van hauws gegaon zijn.
De winterkleren lang dragen.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

 Plan voor “alcoholbus” van Rooise 
ondernemers slecht plan?

Oke,
dan is het

goed

Nee hoor,
we gaan geen bier kopen.
We komen gewoon kilo‛s 

vuurwerk halen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Mies van Zoggel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Dianne Brans

Mauritsstraat 17
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Oppassen

ze is een jaar en buig naar haar
ik ben het, opa;
een tegemoetkomend gebaar

daar ik geen licht ontsteek
strijk ik door heur haar
mijn stem en nicotien
zijn vertrouwd en zeg de woorden
mama is er niet, papa vergeet je niet
ik ben er nu daarom kom ik 
naar boven omdat ik je hoorde
dus a.u.b. uitgemiauwd

bij herstel van het stiltegeluid 
spoed ik naar de tv
schenk de koffie in die 
de vader bij vertrek heeft gezet.

het zit niet mee
het beeld is plots met verlet
de hond droomt met geluid
ik denk bij mezelf wat is 
een oppas zonder dikke huid

vandaar nu dit reisverslag
in de schaduwrijke kamer
wellicht geeft de koelkast
meer ontspanning

een kenner weet 
dat een gevuld schap
naar het einde van de zit
een aangename brug bouwt
zeker bij een spaarzame verwarming
en mijn gedachte op een
ontbrekende stroopwafel kauwt

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit 
kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen? 

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl.

Onze kantoren in Sint-Oedenrode en Schijndel zijn op 25 en 26 december en op

1 januari gesloten. Toch gaan uw bankzaken door. Daarom kunt u 24 uur per

dag bankieren via internet. Fijn feestdagen!

Ook op feestdagen bankiert u 24 uur per dag via internet.

en toch
bereikbaar.

Met kerst en op
nieuwjaarsdag

zijn we gesloten

Met kerst en op
nieuwjaarsdag
Met kerst en op
nieuwjaarsdag

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

Oplossing vorige week:  
ERIC VAN ERP HYPOTHEEKADVIES

GERARD CLAESSENS 
JULIANASTRAAT 24  MARIAHOUT
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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P E L P E J E V R O K N P L E E  
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voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
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Woordzoeker 
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Bloemen Woordzoeker
O L T E Y T F W N C E J P G H L
Q Q O E V F M B N F H A I G S L
X I K X V D L T O O E N N L E H
M E O L B S D U O G R E K K A O
G P R O O S G T M C F T S E Z O
K M C L I T Y U E N S E T H E F
A T H R O L U C N J T L E C Y T
G D I V T E L S A E C R R O T Y
A R D I Y D L U I M H E R F F O
U I E T L N N L L S R Y O L Y K
R Z E R S E S R I T Y M O A L R
M L O O I V D L L M S X S T T N
P L U T I A A G E P A P P E M F
L U Z T E L S M L N N K A F O L
I I R H R K A D I J T D H W L P
M R U S R A S T E R A S A O B O

Zoek de volgende woorden:
lis, blom, flox, iris, lelie, lotus, netel, viool, anemoon, 

kamille, orchidee, lavendel, herfstchrysant, 
akkergoudsbloem, pinksterroos, papegaaitulp

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

Zoek de volgende woorden:
mars, corso, qeueu, sleep, stoet, omgang, parade, betoging, ommegang, 
cavalcade, maskerade, processie, feeststoet, fruitcorso, bloemencorso, 

carnavalsstoet



Woensdag 18 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 15

nog   dagen

tot carnaval  
76PAPGAT JOURNAAL

Commissie Prinsenzittingen

Eén van de commissies van Stich-
ting Papgat is die van de Prinsenzit-
tingen. Deze bestaat uit een voor-
zitter (Henriette van der Heijden), 
een secretaris (Kitty van de Zanden) 
en commissieleden (Coes van der 
Coelen, Johan van den Bongaardt, 
Marie-Ellen Zonnenberg en René 
Gibbels) die de regie en coördinatie 
in handen hebben, alsmede de PR 
verzorgen en de artiesten begelei-
den. 

De commissie Prinsenzittingen heeft 
als doel spetterende en luisterrijke 
zittingen te brengen voor de prins 
van Papgat, zijn gevolg en de gehe-
le Rooise bevolking. Jaarlijks zijn er 
zo’n 120 mensen direct betrokken 
om de Prinsenzittingen tot een suc-

ces te maken. Denk hierbij aan de 
artiesten, muzikale ondersteuning, 
toneelmeesters, grime, licht, geluid, 
artiestenbegeleiding en de leden van 
de commissie. 

De commissie regelt de totale or-
ganisatie van de zittingsavonden. 
Vanaf september wordt er maande-
lijks vergaderd door de commissie, 
telkens gevolgd door een vergade-
ring met de artiesten en overige be-
trokkenen. De plannen voor de acts 
worden daar gepresenteerd en er 
wordt bekeken wat er nodig is voor 
een succesvolle uitvoering van die 
act. Verder is er in de maand decem-
ber een artiestenpresentatie waarbij 
de artiesten een globale opzet van 
hun optreden laten zien. Voor de 
tonpraters is een aparte bijeenkomst 
in januari om elkaar te helpen bij het 
verfijnen van de buut. Op de don-
derdag voor de eerste zittingsavond 
is er een generale repetitie waarbij 
de artiesten hun act compleet pre-
senteren aan collega artiesten. 
De commissie Prinsenzittingen heeft 
vooral een organiserend karakter. 
Zonder vrijwillige inzet van de arties-
ten en alle mensen die ondersteu-
nend bezig zijn zijn er geen Prinsen-
zittingen! We zouden dan ook de 
artiesten en alle anderen een groot 
tekort doen als dit niet nadrukkelijk 
vermeld zou worden.

Geslaagde 15e Titelveiling van Papgat

Afgelopen zaterdag had Brasserie 
de Beleving hoog bezoek. De ti-
telhouders van afgelopen carnaval 

waren uitgenodigd om samen met 
de Prins Erwin Pap d’n Urste, Adju-
dant Paul, Raad van 11 en iedereen 

die bij dit diner aanwezig wilde zijn 
te gaan genieten van een adellijk 
diner in Brasserie de Beleving. 

Om acht uur kwamen de Blaosplek-
kers het gezelschap ophalen om ze 
onder muzikale begeleiding naar 

Café v. Ouds te begeleiden. Veiling-
meester Frans Sijbers was afwezig 
i.v.m. ziekte en daardoor was het 
de taak aan Piet Klaasen om de ti-
tels voor deze avond te veilen. Als 
nieuwtje zijn er vlaggen ontworpen 
voor de titelhouders en ze kunnen 
deze vlag aan de gevel hangen tot 
einde carnaval. Naarmate de avond 
vorderde kwam het publiek los en 
liepen de biedingen op de diverse 
titels alleen maar verder op. De ti-
tel Hertog van het Centrum ging dit 
jaar via een telefonische bieding naar 
niemand minder dan Jeroen van de 
Sande en Bas van Turnhout.  De Rid-
der in de orde van Papgat gaat dit 
jaar naar De Plekkers. Aan het eind 
van de avond kwam ook weer de 
grootste titel onder de hamer; Groot-
hertog van Papgat. Er werd goed 
geboden op deze titel. Er waren dit 
keer geen horecaondernemers die 
op de titel aasden en zo kon het zo-
maar gebeuren dat de titel Groother-
tog van Papgat naar Mariëlla Foolen 
ging. Onze dank gaat uit naar ieder-
een die de carnaval heeft gesponsord 
door een titel te kopen. Hieronder de 
nieuwe Titelhouders die zich een jaar 
“van Adel” mogen noemen.

Kijk voor de andere titels op 
www.mooirooi.nl

Happie People. Happie Teens en Happie Kids

Leefstijlprogramma’s voor volwassenen, tieners en 
kinderen met overgewicht

Een multidisciplinaire aanpak voor 
overgewicht helpt. Dat heeft Hap-
pie Kids: een bewegings- en voe-
dingsprogramma voor kinderen 
met overgewicht,  in de afgelopen 
5 jaar duidelijk bewezen. Vandaar 
dat de organisatie van Happie Kids 
heeft besloten om ook een apart 
leefstijlprogramma te ontwikkelen 
voor zowel tieners als voor volwas-
senen. Genaamd Happie Teens en 
Happie People.

We hebben gekozen voor een ge-
combineerde aanpak. Je wordt zo-
wel individueel als in groepsverband 
begeleid. De aspecten: voeding, 
beweging, balans, gevoel, ontspan-
ning, en inspanning staan daarin 
centraal. Door de diëtist  wordt de 
nodige aandacht besteed aan alles 
wat met voeding te maken heeft. 
Daarbij wordt ook rekening gehou-
den met ieders situatie en voorkeur. 

Door de fysiotherapeut/ haptothe-
rapeut wordt het actieve gedeelte 
van de cursus  ingevuld.
Tijdens de cursus wordt er gedu-
rende 10 weken, 2 keer per week 
gesport en daarna 5 weken, 1 keer 
per week. In deze lessen wordt er 
ook aandacht besteed aan het cre-
eren van een goede balans tussen 
lichaam en geest. Als je je goed 
voelt en je lekker in je vel zit dan 
ontstaat er een gezond evenwicht. 
Dit werkt door in het bereiken van 
een gezond gewicht.

De cursussen starten in febru-
ari 2014 en duren 15 weken. De 
sportlessen worden gegeven in een 
sportzaal in Sint-Oedenrode. De 
voedingslessen worden gegeven 

in gezondheidscentrum de Arcade, 
Ollandseweg 86 in Sint-Oedenrode. 
De kosten voor het deelnemen aan 
de cursussen Happie Kids en Happie 
Teens bedragen:  € 115,00.
De cursuskosten voor de volwasse-
nen, Happie People, zijn afhankelijk 
van het door u gekozen zorgpakket 
bij uw zorgverzekering. Wij kunnen 
dit geheel vrijblijvend voor u bekij-
ken.
.
Voor informatie en inschrijving 
kunt u contact opnemen met: 
Annette Broekman, diëtist:  tel. 
0413 – 475673 / 06-22241325, 
Marie-Louise van Heijst, fysiothe-
rapeut/ haptotherapeut: tel. 0413 
– 475985.

Voor meer informatie  en resulta-
ten verwijzen wij u naar de website: 
www.happiepeople.nl 
Wil je gewicht verliezen? Wil je een 
gezondere leefstijl, een betere ba-
lans tussen lichaam en geest, meer 
energie en een betere conditie? 
Grijp dan je kans en doe mee aan 
één van deze leefstijlprogramma’s. 

Door een goed evenwicht ontstaat 
een gezond gewicht!

advertorial

De Neije Prins van Papgat – deel 2
Alweer zo’n vijf weken geleden was 
de onthulling in de Beurs. Ook de af-
gelopen twee weken hebben we weer 
van alles gedaan en meegemaakt.

Dinsdag 3 december hebben we een 
vergadering gehad met de Prinskeu-
zecommissie. Het woord vergadering 
klinkt nogal zwaar, het was meer 
een beetje bijbuurten over de laatste 
tijd. Ook keken we de film van onze 
onthullingsact. Bij het zien, kwamen 
alweer snel de kriebels opzetten, zo 

geweldig was dat. Op zaterdag 7 
december stond het “Feesje bij de 
Prins” op het programma. Voor die 
avond een leuk thema verzonnen en 
natuurlijk een aantal activiteiten in el-
kaar gezet. Iedereen had zijn uiterste 
best gedaan om er uitgedost uit te 
zien en gelukkig was ook bijna ieder-
een aanwezig. We hebben die avond 
tot de vroege uurtjes veel plezier be-
leefd. De volgende dag was het bij-
komen geblazen, maar daar hadden 
er meer last van. Ondertussen zijn 

ook de voorbereidingen begonnen 
voor de aandenkens die we tijdens 
de Prinsenzittingen en bij de prijsuit-
reiking van de optocht moeten uitde-
len. De bedoeling is dat we zelf iets in 
elkaar zetten. Een leuk idee hebben 
we gevonden en na wat overleg blijkt 
het ook nog uitvoerbaar! 
Afgelopen zaterdag stond een be-
langrijke avond voor de Stichting 
op het programma, namelijk de Ti-
telveiling. De opbrengst van deze 
avond komt geheel ten goede aan 

Carnaval, o.a. voor het prijzengeld 
van de optocht. Vooraf hebben we 
een bezoekje gebracht aan Serious 
Rooi. Een prachtig idee om zo geld 
in te zamelen voor Serious Request. 
Ook wij droegen een steentje bij. 
Voor de Titelveiling was er eerst eten 
bij de Beleving. Door Ralf, Noortje 
en het personeel was er een heer-
lijk diner bereidt, waar iedereen van 
genoten heeft. Complimenten! Uit-
eindelijk was de Titelveiling een ge-
slaagde avond. Alle titels zijn weer 

goed terechtgekomen en de avond 
werd dan ook erg gezellig afgeslo-
ten. Afgelopen zondag nog even 
het Prinsenpak aan mogen trekken 
voor een foto bij Van den Berg die 
de Prinsmobiel beschikbaar heeft 
gesteld. Al met al weer twee gewel-
dige weken. Ook de Kerst staat weer 
voor de deur, dus wensen wij ieder-
een hele fijne feestdagen toe en een 
carnavalesk en gelukkig 2014!!

Prins Erwin Pap d’n Urste

Henriette van der Heijden
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of 
spreekruimte voor één uur, dag of 
week, kijk op www.vdberk-flexkan-
toor.nl of bel 0413-420190
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Klein meubelen
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenro-
de, www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

!!!! NIEUW !!!!

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

volop te koop:
STROOIZOUT

in zakken van 10 of 25 kg

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop 
je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode. 10 worstenbrood-
jes € 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oeden-
rode, € 380,- incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden. Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode Tel: 0413-
470121 Openingstijden: di, do 
10.30 tot 17.30 uur. Zat 10.30 tot 
13.00 uur. Van 23 december t/m 3 
januari gesloten
--------------------------------------

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

--------------------------------------
Meubel-Stunter
Op maat gemaakte meubelen, zon-
der meerprijs Eerschotsestraat 72e, 
Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------

Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren. Kantoor 
DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Te huur
Chalet voorzien van CV + aansluitin-
gen witgoed.
Ook voor tijdelijke bewoning. 
Info: 06-21403425
--------------------------------------

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

kerst-
verlichting 

-/- 50%!!

--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl 
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaar-
den Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
te koop:
aanhangwagen, € 170,00
0413-474383
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden 
en reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten kasten en tafels, uit 
voorraad leverbaar Eerschotsestraat 
72e, Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Teakhouten meubelen uit eigen fa-
briek Eerschotsestraat 72e, 
Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van 
uw keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Cursussen

Op dinsdag 14 jan. 2014 start er 
weer een nieuwe cursus “Naald-
schilderen” Informatie bij: 
Wilhelmien van Aarle
Streepenstraat 24 Sint-Oedenrode 
tel. 0413-478173
--------------------------------------

Ongedierte

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

   

Wederom een foto van een werkende man deze week. Weet u wie 
dit is en waar hij aan het werk is? Laat het dan even weten aan onze 
redactie; redactie@demooirooikrant, tel: 0413479322 of loop eens bin-
nen bij ons kantoor Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossingen wk 50:

De smid op de historische foto is volgens 
mij Dorus (Theo) Meijer. 
Jos van Bergeijk

De foto in MooiRooiKrant van 11 decem-
ber is Theo Meijer, Borchmolendijk Sint 
Oedenrode
Wim Bekkers

De man op de foto is mijn opa. Opa 
Meijer. Hij had een smederij in de Pas-
straat.
mevr. Kloks - Meijer

Historische beelden

Marktplein

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad rui-
men; Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor al uw zieken-, rolstoel- en 
groepsvervoer. Bespreek tijdig uw 
ritten voor in de weekenden!!
Taxibedrijf van Kronenburg – 
Liempde 0411-632569
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelna-
gels, acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto.
Informeer naar onze mogelijkheden.
Handelsweg 11A , bedrijventerrein 
Nijnsel
0413-476198 - 06-20308105
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubon-
nen. 0620-573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
Overdekte Caravanstalling & 
Opslag ruimte in het buitengebied. 
(400m2) Voor meer informatie neem 
contact op met: Tel. 06-12895458
--------------------------------------
Bent u op zoek naar een huishoude-
lijke hulp? 0651749893
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht huishoudelijke hulp voor ’n 
halve dag per week. Cor van Alphen 
Ameroyenhof 20 Sint-Oedenrode 
0413-490832 of 06-25384992.
--------------------------------------

Gezondheid

Gratis advies.
Wil je weten of je een gezond ge-
wicht hebt of heb je een vraag 
hierover. Neem vrijblijvend contact 
op met Annette Broekman, diëtist 
tel. 0413-475673 /06-22241325 / 
a.broekman@dpda.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 kor-
ting. Massage, massagetherapie, 
voetreflex en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Diensten

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

Diversen

Megavlooienmarkt
22 dec. 120 kramen!
Tennishal de Heiberg
Heerseweg Veldhoven
9-16 uur. € 2 p.p.
06-20299824
--------------------------------------

Meubel-Stunter
Uw eigen ontwerp maken wij ook
Eerschotsestraat 72e, 
Sint-Oedenrode, 
www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
Meubel-Stunter
Sfeer in huis met teakmeubelen, van 
huiskamer tot slaapkamer
Eerschotsestraat 72e, Sint-Oedenro-
de, www.meubel-stunter.nl
--------------------------------------
BOEDEL-TOTAAL. Woning ontrui-
mingen, ophalen 2de hands goed. 
040-2415670 / 06-36072611 
www.boedeltotaal.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
- Nu wakker worden of je kunt straks 
niet meer slapen. Teken de petitie op 
www.geenvluchtennaelven -
--------------------------------------

Kleuterdans bij MiK Sint-Oedenrode
Voor de allerkleinste jongens en 
meisjes biedt MIK een korte cur-
sus Kleuterdans aan: 10 lessen voor 
kinderen van groep 1 en 2. Kleuters 
kunnen als een kleine prima bal-
lerina of stoere danser de mooie 
danszaal verkennen. Docente Yma 
Garay neemt de kleuters mee op 
spannende avonturen. Ze reizen 
door verre landen en ontmoeten 
dieren, feeën, piraten en andere 
sprookjesfiguren. Op een speelse 

en vrolijke manier leren de kleuters 
bewegen op muziek, waardoor de 
grove en fijne motoriek ontwik-
keld wordt. Ook wordt aandacht 
besteed aan muzikaliteit, ritme- en 
richtinggevoel. MIK Kleuterdans 
korte cursus vindt plaats op de vrij-
dag 14.45-15uur, start 17 januari. 
De lessen worden gegeven in Ma-
riendael. Voor meer info of aanmel-
den: kijk op www.mikweb.nl of bel 
naar 073-5492901.

www.facebook.com/demooirooikrant
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Pastoor Smitsstraat 4 , 5491 XH Sint-Oedenrode
0413-473313

www.cafedentoel.nl

Werkgevers opgelet: 
Straks fors meer betalen 
voor zieke fl exkracht
Per 1 januari 2014 gaat de moderni-
sering van de Ziektewet in, voorna-
melijk ingegeven door budgettaire 
overwegingen. Probleem is dat ruim 
de helft van de nieuwe WGA’ers 
(Werkhervattingsregeling gedeelte-
lijk arbeidsgeschikten) door vang-
netters wordt veroorzaakt. Vangnet-
ters zijn bijvoorbeeld werknemers 
met een tijdelijk contract die ziek uit 
dienst gaan, maar ook werkneem-
sters die ziek zijn door bevalling of 
zwangerschap.

Het kabinet heeft besloten dat werk-
gevers meer (financiële) verantwoor-
delijkheid moeten dragen voor de 
deze groep. Voor kleine werknemers 
(minder dan € 750.000 loon) komt 
er een gedifferentieerde ZW-premie 
waarbij rekening wordt gehouden 
met de instroom van vangnetters in 
de ziektewet.

Voor de WGA bent u als werkgever 
momenteel zelf verantwoordelijk 
voor uw vaste personeel. U betaalt 

maximaal 10 jaar de lasten voor een 
ziek personeelslid, ook als een werk-
nemer niet meer in dienst is. Vanaf 
1 januari 2014 draait u ook op voor 
de WGA-uitkering van zieke werk-
nemers met een tijdelijk contract. 
Daardoor kan het straks zo zijn dat 
u 12 jaar (2 jaar Ziektewet en 10 jaar 
WGA) de financiële lasten draagt 
van een werknemer die na één dag 
ziek is geworden.

Het is dus van belang om uw ver-
zuimbeleid ook door te trekken naar 
de werknemers met een tijdelijk ar-
beidscontract. Maak daarom goede 
afspraken over het meewerken aan 
de re-integratie na het einde van het 
dienstverband en leg deze afspraken 
goed vast in de beëindigingsovereen-
komst. Mocht u meer vragen hebben 
over dit onderwerp, neem dan con-
tact op met Van de Ven Accountants 
| Adviseurs, te bereiken via 0413-
491111, e-mail: info@vdven.nl, of 
loop gewoon even binnen op werk-
dagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

advertorial

Lampionnenoptocht blijft iets magisch

Het is donker, niet echt koud voor 
de tijd van het jaar, maar wel frisjes. 
Het Kienehoefpark lijkt verlaten. Plots 
duiken ineens gekleurde lichten op in 
de verte, vergezeld van stemgeluid. 

Hoge kinderstemmetjes en zwaardere 
vaderstemmen en moederstemmen. 
Samen banen ze zich een weg door 
het park, op weg naar de Kinderboer-
derij. Voorop een echte herder met 

fakkel die aangeeft hoe te lopen. De 
lampionnen van de kinderen, die het 
gekleurde licht veroorzaken, bunge-
len op en neer. Het blijft toch iets ma-
gisch zo’n lampionnenoptocht. 

Actie
10% 

korting*

op arbeid bij het  
uitvoeren van een 
onderhoudsbeurt!

*actie loopt t/m 31 maart 2014

Jos Martens & Zn B.V.
tuin & Parkmachines • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131 • www.josmartens.nl

Verkoop • Onderhoud • Reparatie

Zeer voordeLige

onderhouds
tarieven!

tuin & Park
machines

Kerst en Oud&nieuw in OJC de Werf
De Hemelse top 50 is zoals elk jaar 
onze opener op kerstavond. De 
stembriefjes kunnen nog 1 week-
end worden ingevuld en daarna 
zullen ze tot een mooie lijst wor-
den gemaakt. Kom luisteren of jou 
favoriet op nummer 1 staat. Heb je 
nog niet gestemd maar wil je wel 
komen stemmen kan ook via ac@
ojcdewerf.nl stuur een mailtje met 
jou top 5 van nummers aller tijden 
en deze worden meegenomen met 
de gewone stemmen.

Natuurlijk is het fijn om je (schoon) 
familie te zien met kerst maar op een 
gegeven moment is het wel weer 
goed geweest. Natuurlijk is de Werf 
dan de ideale plek om even tot rust 
te komen met een lekker biertje of 
wijntje. Eenmaal uitgerust het eten 
is gezakt dan strik je veters maar of 
doe die hakken uit, want dan kun je 
natuurlijk weer een poging wagen 
op de dansvloer.

De rode loper wordt uitgerold, want 

wij zijn blij dat 2014 eraan komt. In 
dit jaar bestaat de Werf namelijk 40 
jaar. Dit willen wij goed beginnen en 
daarom beginnen we met Oud & 
Nieuw meteen met een gala. Vanaf 
24:00 uur staat er voor iedereen die 
komt een welkomstdrankje klaar. Wil 
je al eerder komen geen probleem, 
want ook met Oud & Nieuw is de 
Werf vanaf 21:30 geopend. www.
ojcdewerf.nl

advertorial
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Joey de Leuw gaat drie maanden op stage in Afrika
Tijdens je stage een heel ander deel 
van de wereld leren kennen. Dat is 
één van de dingen die de 19-jarige 
Joey de Leuw voor ogen heeft. In 
januari gaat Joey voor drie maan-
den naar Kenia. In het district Kitui 
zal de meubelmaker in opleiding 
leren hoe zijn vakgenoten in Afrika 
leven en werken. Maar ook hoopt 
hij een deel van zijn kennis en kun-
de over te dragen aan zijn leeftijd-
genoten daar.

Joey's grote droom is het om later 
een eigen aannemersbedrijfje te be-
ginnen. Vanaf zijn veertiende werkt 
hij al regelmatig in de bouw. Drie 
jaar geleden begon hij aan de oplei-
ding meubelmaken op het Koning 
Willem 1 College in Den Bosch. 
Dat lijkt in eerste instantie een uit-
stapje uit de bouwwereld. Maar 
Joey heeft er een goede verklaring 
voor. “In de bouw heb ik leren met-
selen, stukadoren en timmeren. Dat 
is vooral groot en grof timmerwerk. 
Met de opleiding die ik nu volg leer 
ik het fijne timmerwerk. Dat komt 
me zeker van pas, als ik straks een 
eigen bedrijf heb”, zo vertelt Joey 
enthousiast.

Meerjarig project
Al in het eerste leerjaar van de op-
leiding meubelmaker op het Koning 
Willem 1 College hoorde Joey over 
het Kenia-project. Hij nam zich met-

een al voor om daar, tegen de tijd 
dat hij in de derde klas zou zitten, 
ook bij te zijn. In januari is het zover, 
dan stapt hij samen met zijn klasge-
noot Jhan van Mook op het vliegtuig 

naar Kenia. Om n het district Kitui, 
zo'n 170 kilometer ten oosten van 
Nairobi mee te helpen bij de inrich-
ting van een ontwikkelingscentrum 
voor boeren. De afgelopen jaren lie-
pen daar al verschillende leerlingen 
van de afdeling Bouw, Architectuur 
en Meubeldesign van het Koning 
Willem 1 College uit Den Bosch sta-
ge. Een groep leerlingen die Joey en 
Jhan voorgingen maakten een ver-
gadertafel voor het ontwikkelings-
centrum. Waarschijnlijk gaan De 
Leuw en Van Mook de stoelen bij de 
tafel maken, maar het zou zo maar 
kunnen zijn dat bij aankomst blijkt 
dat de prioriteiten anders liggen.

Sponsoren zijn van harte welkom
Aan de stage in Kenia zijn voor-
waarden verbonden. Zo moeten 
de leerlingen hun reis- en verblijfs-
kosten zelf betalen, maar daar blijft 
het niet bij. Ook de kosten voor de 
verplichte inentingen moet Joey zelf 
betalen. Verder vraagt EX-change, 
de organisatie die de stage organi-
seert, van iedere leerling die naar 
Kenia gaat een bijdrage van ten-
minste duizend euro. Met dat be-
drag worden de materialen gekocht 
die nodig zijn voor het maken van 
de meubels. Het is de bedoeling dat 

de stagiaires dat bedrag door mid-
del van sponsoring bij elkaar sprok-
kelen. Ook Joey doet zijn best om 
het benodigde geld bij elkaar te 
sparen en hij is er nog niet. Mochten 
er mensen zijn die Joey een handje 
willen en kunnen helpen dan kun-
nen zij altijd met hem contact op-
nemen via 
joeydeleuw@hotmail.com of zijn 
facebookpagina www.facebook.
com/jhanenjoeykenia2014

Beeld van de koning onthuld in 
statenzaal provinciehuis

Vrijdagmorgen 13 december werd een 
3D-portret van Koning Willem 
Alexander, gemaakt voor de staten-
zaal van de provincie, onthuld door 
Commissaris van de Koning, Wim van 
de Donk

Dit 3D-portret is gemaakt door de Eind-
hovense kunstenares Gery Bouw. Het is 
een gezandstraalde tekening op glas 
met led-belichting, in diverse kleuren. 

Volgens Commissaris van de Koning 
Wim van de Donk is het beeld vernieu-
wend in zijn vorm. Het brengt volgens 
hem ambachtelijk werk en nieuwe 
technologie op een intelligente manier 
samen. Gery Bouw won de wedstrijd 
‘Ons beeld van de Koning’. In de jury 
zaten Statenleden, vertegenwoordigers 
uit de kunstwereld en jonge Braban-
ders. Bouw scoorde met haar combina-
tie van ambacht en technologie.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

De Stek stuurt kerstwensen de lucht in

De Stek is niet meer weg te denken uit 
de Rooise gemeenschap. Meer dan 
30 gasten komen wekelijks, verdeeld 
over drie dagen naar de Stek om el-
kaar te ontmoeten, bij te praten en 
op een gezellige manier spelletjes te 
spelen of aan een creatieve activiteit 

deel te nemen. Een team van 27 vrij-
willigers staat klaar om het iedereen 
naar de zin te maken. In de maand 
november hebben alle groepen een 
uitstapje gemaakt naar Intratuin. Dit 
werd door iedereen als een leuke dag 
ervaren. Omdat de derde dag nu vol-

tallig is wordt er speciaal aandacht 
aan besteed en een klein feestje ge-
vierd. Ballonnen met kerstwensen 
eraan worden opgelaten in de hoop 
dat de kaartjes gevonden worden, de 
kerstwens gelezen en men weet dat 
we in Rooi de Stek hebben.

Laatste kans om in te schrijven!

Rooi kwist massaal op 28 december

De eerste editie van De Rooise Kwis 
lijkt op voorhand een groot succes 
te worden. Met nog enkele dagen 
tot de inschrijftermijn sluit hebben 
zich al 78 teams ingeschreven. 

Het enige wat de organisatie vooraf 
prijsgeeft zijn de categorieën van de 
vragen. “Algemene kennis”, “Dès 
de praot”, “De kèrrèk en den torre”, 

“Sport en Spel”, “Un end keuren”, 
“Mooi Rooi”, “Dès ginne Rooise”, 
“Muziek”, “Kunde” en “Tét zat”. 
waren de tien categorieën die al 
bekend gemaakt waren. De laatste 
twee categorieën die in de quiz op-
genomen zijn, zijn “Dè war toen” 
en tot slot wordt er een “Geheime 
expeditie” opgenomen in de quiz. 
Elk deelnemend team aan De Rooise 
Kwis speelt voor een goed doel naar 
keuze. Er wordt een mooi geldbe-
drag beschikbaar gesteld voor het 
goede doel van het winnende team. 
Dit doel dient een Roois karakter te 
hebben of een hele sterke connectie 
met Rooi te hebben. Diverse teams 
hebben nog geen keuze gemaakt 
voor welk goed doel zij gaan spelen. 
Bent u betrokken bij een non-profit 
organisatie en kunt u nog wel wat 

financiële steun gebruiken? Geef dit 
dan door aan de organisatie van De 
Rooise Kwis. Alle goede doelen zul-
len ter inspiratie voorgedragen wor-
den aan de “zoekende” teams. 

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis nog 
tot en met zondag 22 december via 
www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld 
bedraagt €15,- per team. Stel jouw 
team van vrienden, familie, kennis-
sen, collega’s enz. samen en schrijf 
je in. Een team mag uit een onbe-
perkt aantal personen bestaan, maar 
tussen 5 en 15 personen werkt het 
best. De prijsuitreiking van De Rooi-
se Kwis vindt plaats op zaterdag 18 
januari in Zalencentrum De Beurs.
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Jeugdnatuurwacht blijft doorgroeien

De nieuwe leden van Jeugdnatuur-
wacht “De Populier” roepen en gil-
len van blijdschap. Ze zijn een paar 
minuten daarvoor in Mariëndael 
door wethouder René Dekkers offi-
cieel lid van de Rooise jeugdnatuur-
vereniging verklaard. Burgemeester 
Maas speldt de kinderen nog even 
één voor één een JNW-speldje op en 
daarna kunnen ze beginnen aan de 
eerste activiteit: kerststukjes maken.  
Wil je zien hoe het er tijdens de och-
tend aan toe ging? Scan deze pagina 
dan in met Layar en zie het filmpje 
van TV-Meierij. 

Het Roois Gemengd Koor brengt een kerstoratorium

Na het grote succes van het geza-
menlijke kerstconcert van vorig jaar 
brengt het Roois Gemengd Koor dit 
jaar weer een apart concert. 

Centraal op het programma staat 
het Weihnachtsoratorium van de 
Duitse priester-componist Heinrich 
Fidelis Müller uit 1879. Daarbij zingt 
ook sopraan Jacqueline Bosch, die in 
september jongstleden al met veel 
succes het concert van het koor op-
luisterde, en tenor Nico Bolmer. Het 

koor wordt versterkt door een aantal 
andere Rooise zangers, m.n. van het 
koor Cantecleer, en zangers van het 
koor Aurora uit Oosterhout. Naast 
het Kerstoratorium voeren het koor 
en de solisten nog enkele andere 
kerstliederen uit. In het oratorium 
zijn een aantal bekende kerstliede-
ren verwerkt naast originele stuk-
ken. Met dit grote koor en de solis-
ten belooft dit een indrukwekkende 
belevenis te worden. De toegang tot 
het concert is gratis maar het koor 
hoopt wel op een vrijwillige bijdrage 
om de kosten te dekken. De leiding 
is in handen van dirigent Ad Vergou-
wen, Henk van Riel begeleidt op pi-
ano en orgel.

Zondag 22 december, 
Martinuskerk, 
Kerkplein Sint Oedenrode, 15 u.

 

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

wenst u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig en 
gezond 
2014
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GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Volendammer Vishandel Klaas Tol en Zoon
staat komende week 

niet op woensdag 
maar op dinsdag 24 december 

van 09.00 tot 13.00 uur 
op het Beckartplein te Nijnsel

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een geknipt 2014!

Kofferen 3a | 5492 BL Sint-Oedenrode
T: 0413-477829

www.unique-kapsalon.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Evenementen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Afgelaste preventieavond 

De geplande preventieavond van  
18-12-2013 in de Grand café De Gouden 
Leeuw gaat helaas niet door. Reden voor 
het afgelasten van de avond heeft te ma-
ken met geringe aantal aanmeldingen. 

Dat er weinig aanmeldingen zijn heeft 
volgens de gemeente niet te maken met 
desinteresse voor dit onderwerp, maar 
meer met de drukte voor de feestdagen. 

De gemeente is om die reden de moge-
lijkheden aan het onderzoeken voor een 
nieuwe datum in het eerste kwartaal van 
2014. Als er een nieuwe datum bekend 
is zal u hierover tijdig worden geïnfor-
meerd.

Voor nuttige informatie en preventietips 
wil u verwijzen naar: www.politie.nl/ 
onderwerpen/woninginbraak.html

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 30 december 2013 vervalt.

Samen voor een schoon Sint-Oedenrode!
Net als in 2013 wil de gemeente Sint-
Oedenrode weer in samenwerking met 
bouwmark Forum en Boerenbond Sint-
Oedenrode meewerken aan een schoner 
milieu en meer veiligheid. 

Hoe kunt u daar aan meewerken?
U ruimt uw afgestoken vuurwerk na 
de jaarwisseling op en levert het vuur-
werkafval in. U kunt uw vuurwerkafval 
vanaf 2 januari t/m 6 januari inleveren 
bij bouwmarkt Forum of Boerenbond 
Sint-Oedenrode. Voor het ingeleverde 
vuurwerkafval ontvangt u een voucher/ 
vuurwerkpakket ter waarde van €10,=.

Wat zijn de spelregels voor het inleveren 
van het vuurwerkafval:
•  het vuurwerkafval wat ingeleverd 

wordt hoeft niet gekocht te zijn bij 
bouwmarkt Forum of Boerenbond Sint-
Oedenrode;

•  u ontvangt een voucher die geldig is 
voor uw vuurwerk aankoop in 2014;

•  de tegoedbon is op naam en alleen gel-
dig voor die persoon;

•  de bon is niet in te wisselen tegen con-
tant geld of voor andere acties.

Politieloket gesloten
Het politieloket aan de Borchmolendijk 
in Sint-Oedenrode is gesloten van  
20 december t/m 03 januari.

Aangifte kan via internet of via 
www.politie.nl of aan het bureau van  
politie te Schijndel, Kerkendijk 63.

Gewijzigde openingstijden milieustraat rond de 
feestdagen
De gemeentelijke milieustraat aan de 
Eversestraat is tijdens de kerstdagen en 
op nieuwjaarsdag gesloten.
Op de dinsdagen 24 en 31 december is 

de milieustraat van 12.00 uur tot 16.00 
uur geopend. Op alle andere dagen is de 
milieustraat op de gebruikelijke tijden 
geopend.

Omgevingsvergunningen

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Ollandseweg 123 5491 XA  6 weken Herbouw woonboerderij
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Julianastraat 30 5491 JZ 11-12-2013 Kappen 1 esdoorn, met herplant
Boxtelseweg 8/8a 5491 XT 10-12-2013 Omzetten voormalige bedrijfswoning  
   in plattelandswoning
Vernhout 5 5492 VN 12-12-2013 Omgevingsvergunning beperkte 
   milieutoets
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Spierkesweg 11 5491 RJ  Het wijzigen van varkenshouderij  
   met mestverwerkingsinstallatie
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
19 december 2013 ter inzage. 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Vernhout 5 5492 VN  Veranderen van varkens-, kippen- en  
   rundveehouderij
  
Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Den Ekker 1a 5491 ZK 17-12-2013 Exploitatievergunning voetbalkantine
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Besluit verdaging drank- en horecavergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Den Ekker 1a 5491 ZK 6 weken Drank- en Horecavergunning
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Den Ekker 1a 5491 ZK  Ontwerpbesluit Drank- en 
   Horecavergunning
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 19 
december 2013 ter inzage

Vergunningen

Huisvuil
Inzameling oud papier 

Zaterdag 21 december
•  C.V. De Klotjes; container aan de  

Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur;

•  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-

tuin van 10.00 tot 12.00 uur.

Maandag 23 december
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef,  
Dommelrode, Eerschot, Haverland en 
Centrum vanaf 18.30 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Wijzigingen rond de feestdagen

•  Eerste Kerstdag (route 4)   
Woensdag 25 december wordt maan-
dag 23 december.

•  Tweede Kerstdag (route 6)   
Donderdag 26 december wordt vrijdag 

27 december.
•  Nieuwjaar (route 3)   

Woensdag 1 januari 2014 wordt vrij-
dag 3 januari. 

Huisvuilinzamelschema 2014 en afvalwijzer 2013

Een dezer dagen ontvangt u het huis-
vuilinzamelschema 2014 en een afval-
wijzer. Raadpleeg en bewaar deze infor-
matie goed. Het huisvuilinzamelschema 
bevat alle data waarop u uw huishoude-
lijk afval kunt aanbieden.

Ontvangt u deze informatie niet, neem 
dan vanaf woensdag 8 januari 2014 
kontact op met de gemeente via te-
lefoonnummer (0413) 481 911 of via 
tbree@sint-oedenrode.nl.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 10 december 2013 
tot en met 16 december 2013 zijn de 
volgende aanvragen bij de gemeente 
ingekomen:
•  Van Stichting Behoud Martinuskerk 

voor het houden van een boeken- en 
platenbeurs op 22 en 23 februari 2014 
in de Odaschool, Laan ten Bogaerde 7 
te Sint-Oedenrode.

•  Van de Stichting ELE Rally voor het 
houden van de 50e ELE Rally op 14 juni 
2014 in de gemeente Sint-Oedenrode.

•  Van de Harmonie in Nijnsel voor het 
houden van de kermis in Nijnsel voor 
de jaren 2014 tot en met 2018 op het 
plein voor en achter gemeenschaps-
huis de Beckart te Nijnsel.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan KBO voor het houden van diverse 

activiteiten rondom de Ritakapel in 
verband met het 50 jarig jubileum op 
27 september 2014 aan de Kremselen 
te Boskant.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Ria Vogels

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

112 Sint-OedenrOde

Preventieavond politie afgeblazen
De voorlichtingsavond over in-
braakpreventie die op 18 december 
zou worden gehouden, gaat niet 
door. Het aantal aanmeldingen is 
veel te laag. Slechts vijf Rooienaren 
maakten daarvan gebruik. Ze zijn 
persoonlijk geïnformeerd. Er liggen 
volgens burgemeester Peter Maas 
nog wel een paar verzoeken aan 
de politie om een kijkje te komen 
nemen voor een persoonlijk advies, 
en daar wordt werk van gemaakt.

Maas vermoedt dat de drukke 
maand een van de redenen is voor 
de geringe belangstelling, maar 
wijst er toch maar weer op dat 
de gelegenheid de dief maakt. Zo 
werd bij een actie een auto aan-
getroffen met open deur, laptop 
erin, en draaiende motor. “Let op 

je spullen. Het is vaak slordigheid 
waardoor het fout gaat. Dat kan 
niet vaak genoeg worden gezegd.”

Rooienaar aangehouden in Tilburg 
voor autodiefstal
Een 31-jarige man uit Sint- 
Oedenrode is zondagavond in  
Tilburg aangehouden voor een 
vermeende autodiefstal. Met hem 
werd ook nog een 38-jarige Eind-
hovenaar en een 53-jarige man 
zonder woon- of verblijfplaats op-
gepakt.
Ze zaten in een bestelauto ter 
hoogte van Hilvarenbeek. Uit ge-
gevens bleek dat deze auto begin 
december in de regio van Eind-
hoven was gestolen. Vorige week 
werd met de auto nog getankt 
in Best. Er werden ook inbrekers-
werktuigen gevonden.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Lange zilveren damesketting met 2 

munten merk Mi-moneda
• Zwarte nylon herenjas maat L
•  Zwarte herenjas met gebreide mouwen 

maat M/L
• Id-kaart en pasjes
• Nummerplaat 65-RB-SH
•  Zwarte damesportemonnee met pas-

jes/ov studentenkaart 

Gevonden voorwerpen
•  Zilveren dameshorloge met schakel-

armband

Gevraagd,
Voor de regio Uden/Veghel
Vrijwilligers voor de Palliatieve Terminale Zorg
Wie?
• Ieder die zich wil inzetten om het thuis sterven mogelijk te maken.
• Er is geen speciale vooropleiding noodzakelijk.
• Het is niet aan leeftijd gebonden.
• Zowel dames als heren zijn van harte welkom.
• Mensen die een uitkering ontvangen kunnen dit zonder gevolgen doen.

Wat kunnen wij u bieden?
• De basis training VPTZ: “Palliatieve Terminale Zorg” (start in week 4)
• Intensieve persoonlijke begeleiding.
• Groepsbegeleiding.
• Een onkosten vergoeding.
• Een zinvolle invulling van een gedeelte van uw vrije tijd.
• Sociale contacten.
• Door professionele aansturing en begeleiding is persoonlijke groei mogelijk.
• 2 keer per jaar themadagen.
• 2 keer per jaar een ontspanningsdag.
• Na een jaar praktijkervaring zijn vervolgcursussen van de VPTZ mogelijk.

Voor meer informatie kijken op onze website: www.vptz-uden-veghel.nl 
En u kunt bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 of naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel, Venhorst, Erp, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, 
St Oedenrode, Zeeland, Uden, Volkel, Odiliapeel, Veghel, Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Keldonk en Schijndel  
 

Gevraagd,
Voor de regio Uden/Veghel
Vrijwilligers voor de Palliatieve Terminale Zorg
Wie?
•     Ieder die zich wil inzetten om het thuis sterven mogelijk te maken.
•     Er is geen speciale vooropleiding noodzakelijk.
•     Het is niet aan leeftijd gebonden.
•     Zowel dames als heren zijn van harte welkom.
•     Mensen die een uitkering ontvangen kunnen dit zonder gevolgen doen.

Wat kunnen wij u bieden?
•     In week 37 een vrijblijvende informatie bijeenkomst met ervaren VPTZ Vrijwilligers
•     De basis training VPTZ: Start in week 37 2013
•     Intensieve persoonlijke begeleiding.
•     Groepsbegeleiding.
•     Onkosten vergoeding.
•     Een zinvolle invulling van een gedeelte van uw vrije tijd.
•     Sociale contacten.
•     Door professionele aansturing en begeleiding is persoonlijke groei mogelijk.
•     2 keer per jaar themadagen.
•     2 keer per jaar een ontspanningsdag.
•     Na een jaar praktijkervaring zijn vervolgcursussen van de VPTZ mogelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 of  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl
Website: www.vptz-uden-veghel.nl 

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel, Venhorst, Erp, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Uden, Eerde, 
St Oedenrode, Zeeland, Volkel, Odiliapeel, Veghel, Zijtaart, Mariaheide, Keldonk en Schijndel 

dinsdag 7 januari 2014
uitnodiging

nieuwjaarsreceptie!
Aan alle inwoners

U bent van harte welkom op de 

nieuwjaars receptie van de gemeente 

Sint-Oedenrode.

De gemeente houdt de nieuwjaars-

bijeenkomst samen met de dorpsraden, 

SKOSO, verenigingen, onderne mers en 

maatschappelijke partners Welzijn De 

Meierij en Wovesto. Mede namens hen 

nodigen wij u van harte uit!

De receptie wordt gehouden op dinsdag 

7 januari in het gemeente huis van 19.00 

tot 21.00 uur. 

Wij hopen samen met u te proosten op 

een gezond en voorspoedig 2014.

In de week waarin de raad een 
raadsvoorstel behandelt met ver-
wijzing naar de wettelijke plicht van 
de gemeenteraad een Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol vast te 
stellen, staan de media bol van een 
initiatief van Foolen en van Heeswijk 
om jongeren onder de 18 jaar met 
busladingen naar Belgische horeca-
zaken te vervoeren. Het CDA roept 
burgemeester Maas, portefeuille-
houder handhaving, openbare orde 
en veiligheid, op om in lijn met deze 
taak van de raad serieuze zaak te 
maken van de preventie.

“Wij vragen ons af”, aldus fractie-
leider Rien Verhagen van het Rooise 
CDA, “of de jongeren die uit de bus 
stappen en aan het verkeer gaan 
deelnemen de ernst van de situatie 
wel in zien. Het gevaar is reëel aan-
wezig, dat deze jongeren, die in de 
vroege ochtend van de zuiptocht te-
rugkeren in ons dorp, overlast zullen 
veroorzaken of zelfs betrokken wor-
den bij ongevallen”.

Omdat hier de eigen gezondheid 
en veiligheid van de jongeren en 
ook die van anderen in het geding 
is wil het CDA weten of de activitei-
ten van de ondernemers vergunning 

plichtig zijn.

Na jarenlange discussie is het wet-
telijk bepaald dat vanaf 1 januari 
2014 aan jongeren tot 18 jaar in 
het geheel geen alcoholhoudende 
drank mag worden verstrekt, maar 
Foolen en Van Heeswijk dreigen nu 
bussen vol jongeren naar Belgische 
discotheken te gaan vervoeren. 
De artikelen 426 en 453 wetboek 
van strafrecht zijn ondubbelzinnig. 
Hierin staat onder meer: Strafbaar 
is hij die zich in kennelijke staat van 
dronkenschap op de openbare weg 
bevindt.

“Wij zullen de burgemeester vra-
gen te onderzoeken of hier wellicht 
sprake is van (het aanzetten tot) 
strafbare feiten”, aldus Rien Ver-
hagen die zegt over dit onderwerp 
aanstaande donderdag een motie te 
zullen indienen.

Vervolg voorpagina

CDA tegen ‘zuipbus’

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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19 december     
Bijeenkomst pastoraal team
12.30-14.00 uur
Herdertjestocht basisschool Eerschot                                                                                 
17.00 uur

20 december     
Bezoek Odaschool aan de kerk
08.30-09.30 uur

21 december     
Kerstviering Zonnebloem, Odendael, 
grote zaal 14.30-16.00 uur

22 december     
Eucharistie met koor Octocant, o.l.v. 
Lucas Vis, Antoniuskerk Nijnsel
11.00-12.00 uur
Kerstconcert Roois Gemengd Koor, 
Martinus-Centrum 15.00 uur

29 december    
KRO-TV Mis, Martinus-Centrum
10.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Wees niet bang om te naderen tot het sacrament van de 
verzoening. Daar ontmoet je Jezus die je wil vergeven.

Paus Franciscus

Nieuwe Lourdes-infoavond
Op veler verzoek organiseren wij 
een nieuwe Lourdesreis-infoavond 
en wel op woensdag 22 januari, 
aanvang 19.30 uur in de parochie-
zaal aan de Lieshoutseweg in 
Nijnsel, naast de kerk.

Hiervoor worden alle parochianen 
uitgenodigd die al hebben geboekt, 
maar ook de mensen die nog niet 
aan een boeking zijn toegekomen. 
Naast de leden van het organiserend 
comité is ook een vertegenwoordi-
ger aanwezig van de reisorganisatie 
VNB-reizen die alle mogelijke vragen 
zal beantwoorden.
De reis naar Lourdes is bestemd voor 
alle parochies van het bisdom 
’s Hertogenbosch en vertrekt op 26 
april. ’s Morgens rijden de bussen 

vanuit onze omgeving naar Noord-
Frankrijk waar we met zijn allen in 
een comfortabele snelle trein stap-
pen die in het begin van de avond op 
het station in Lourdes binnenloopt. 
Op 4 mei volgt dan de terugreis op 
dezelfde wijze. Ook parochianen die 
zorg nodig hebben zijn van harte 
uitgenodigd want ook daar gaan we 
voor zorgen.
Deze bijeenkomst waar we natuur-
lijk ook mooie beelden van Lourdes 
laten zien, daar zijn er genoeg van, 
begint dus op tijd zodat we ook niet 
te laat klaar zijn, naar verwachting 
rond de klok van negen uur. De 
koffie staat vanzelfsprekend klaar 
en brengt u rustig iemand mee, ie-
dereen met (een) hart voor Maria is 
welkom. 

Vieringen met Kerstmis 
in de H. Odaparochie
Kerstavond:
17.30 uur Eerschot  kinderviering  (gebedsdienst)
18.00 uur Son  peuter-kleuterviering(gebedsdienst) 
18.30 uur Nijnsel  familieviering  
19.30 uur Centrum eucharistieviering 
20.00 uur Olland  eucharistieviering / familieviering 
20.00 uur Son  eucharistieviering / familieviering  
21.30 uur Centrum eucharistieviering   
21.30 uur Breugel  eucharistieviering   
22.00 uur  Son  eucharistieviering   
24.00 uur Breugel  eucharistieviering   

1e Kerstdag:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
9.30 uur  Boskant  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   
11.00 uur Nijnsel   eucharistieviering  
11.00 uur Eerschot  eucharistieviering   
11.30 uur Breugel  peuter-kleuterviering  
 
2e Kerstdag:
9.30 uur  Centrum eucharistieviering   
9.30 uur  Breugel  eucharistieviering   
11.00 uur  Nijnsel  eucharistieviering   
11.00 uur Son  eucharistieviering   Octotant luistert mis in Nijnsel op

Op zondag 22 december luistert 
het bekende ensemble Octotant 
de eucharistieviering in Nijnsel op. 
Deze begint traditioneel om 11.00 
uur in de Antonius van Paduakerk 
aan de Lieshoutseweg en de voor-
ganger is pater Pushpa. Octotant 
bestaat inmiddels ruim twintig jaar 
en staat onder leiding van de be-
kende dirigent Lucas Vis. De twaalf 
leden komen uit de omgeving van 
Eindhoven en treden regelmatig op. 
Profane en seculiere muziek vormen 
het grootste deel van het repertoire.

Lucas Vis
Vaste dirigent Lucas Vis is docent 

hoofdvak orkestdirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam, 
waar hij van 1998 tot 2005 artistiek 
directeur was. Als gastdirigent is hij 
werkzaam bij de (radio)orkesten in 
München, Frankfurt, Stuttgart, Ber-
lijn, Warschau e.a. Daarnaast is hij 
werkzaam bij het VocaalLab, de In-
ternationale Ensemble Modern 
Akademie (Frankfurt) en de 
Ferienkurse für neue Musik Darm-
stadt. Eerder was hij vaste dirigent 
van het Nederlands Ballet Orkest, 
het Brabants Orkest en het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest. 

Adventsactie:  “EEN MAALTIJD PER DAG”...
voor velen iets buitengewoons”

We leven toe naar Kerstmis, het 
geboortefeest van Jezus Christus. 
Voor Hem en zijn ouders was er, zo 
lezen we over enkele weken in het 
kerstevangelie, geen plaats in de 
herberg. Jozef en Maria, dakloos, 
op zoek naar een slaapplaats en 
wat voedsel voor onderweg. In deze 
geest wordt dit jaar in onze paro-
chie ook een Adventsactie gehou-
den: “EEN MAALTIJD PER DAG…… 
voor velen iets buitengewoons”. 
We doen dat in samenwerking met 
de gemeenschap van Paus Johan-
nes XXII (comunità Papa Giovanni 
XXIII).

In de Adventsactie wordt onze soli-
dariteit en medewerking gevraagd 
voor dit goede werk. Een maaltijd 
per dag voor hen die zonder eten 
door het leven moeten. Wereldwijd 
missen miljoenen mensen hun da-
gelijks brood en iedere 6 seconden 
sterft er ergens ter wereld een kind 
van de honger. 

Op de tweede zondag van de Ad-
vent werd deze actie gehouden in de 
St. Martinuskerk van St. Oedenrode 
en de St. Petrus’ Bandenkerk van 
Son. Dit leverde al het mooie bedrag 
op van € 500,00. Veel dank aan alle 
deelnemers. Komende zondag, de 
vierde zondag op weg naar Kerst-
mis, houden we de adventsactie in 
de kerken van Breugel en Nijnsel. 
Daarnaast zal komende zaterdag de 
collecte in de kerken van Eerschot en 
Boskant in het teken staan van deze 
actie. 

Eén maaltijd per dag: een gebaar 
van liefde! Een gebaar van gerech-
tigheid!

TV-mis op zondag 29 december
Zondag 29 decem-
ber wordt de eucha-
ristieviering vanuit 
de St. Martinuskerk 
weer rechtstreeks 

uitgezonden door RKK / KRO. De 
aanvang van deze viering is om 
10.30 uur. Naast de zang van de di-
verse koren, waarbij de beide Nijn-

selse parochiekoren het voortouw 
nemen, zal ook hamonie 
“Pro Honore et Virtute” uit Son de 
viering muzikaal opluisteren. Ook 
lectoren en acolieten uit Son en 
Breugel zullen een bijdrage leveren 
aan deze viering. We hopen op een 
mooie eucharistie op de laatste zon-
dag van 2013.



Woensdag 18 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

Van de pastores……

Donkere dagen voor kerstmis
Het is nog geen vier uur, maar bui-
ten begint het al donker te wor-
den. Zeker op zo’n mistige dag als 
vandaag. De donkere dagen voor 
kerstmis. 

Donker, maar dan in de figuurlijke 
zin van het woord, was het ook 
voor de parochianen van Boskant 
en Eerschot, die vorige week za-
terdagavond het bericht te horen 
kregen dat op 6 april a.s. hun kerk 
aan de eredienst wordt onttrokken. 
En toch werd in diezelfde viering de 
tweede kaars op de adventskrans 
aangestoken… En dat is goed. Juist 
in donkere dagen hebben we be-
hoefte aan wat lichtpuntjes in ons 
leven. Dat is ook de kracht van de 
boodschap die de profeten brengen 
in de lezingen van de advent: in alle 
duisternis en ellende is er toch nog 
hoop. Daar mogen we op vertrou-
wen, daar mogen we ons aan vast-
houden. 
Het doet me denken aan een ge-
dicht van Charles Peguy, die ruim 
honderd jaar geleden in Frankrijk 
leefde. Een tijd dat het voor veel 
van zijn landgenoten bittere ellende 
was, grote werkloosheid, hoge kin-
dersterfte, nauwelijks een huis om 

in te wonen. En Peguy verbaasde 
zich erover dat de mensen toch 
telkens weer de kracht vonden om 
door te gaan; een onverwoestbare 
hoop op betere tijden. In het ge-
dicht dat ik bedoel laat hij God zelf 
daarover aan het woord: 

Wat mij verwondert, zegt God,
dat is de hoop, dat kleine meisje.
Onsterfelijk.
Want mijn drie deugden, zegt God,
de drie deugden zijn mijn schepselen.
Het geloof is een trouwe bruid,
de liefde is een echte moeder,
de hoop is een onopvallend meisje,
dat in de wereld gekomen is
op Kerstdag vorig jaar.
Toch zal dat kleine meisje door alle 
tijden gaan.
Dat kleine onopvallende meisje.
Zij alleen zal door de tijden gaan
tot het einde toe…
Ze is het grootste wonder van mijn 
schepping.
Ze blijft me verbazen.

Die hoop wens ik ons allen toe, juist 
in de donkerste dagen van ons le-
ven.

Diaken Wilchard Cooijmans 

Kerstpakkettenactie
In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de 
gezamenlijke kerken weer van start! Mogen wij ook dit 
jaar weer op U rekenen?

Er zijn in onze gemeente nog steeds mensen, die moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze 
mensen is de actie bedoeld. Wilt u ook uw steentje bij-
dragen en iemand anders een plezier doen?

Hoe werkt het?
U kunt uw kerstpakket of een deel daarvan afgeven bij 
het Parochiecentrum van de St. Petrus’ Banden kerk. 
Ook losse producten zijn welkom. Denk bijv. aan koffie, 
thee, vruchten op sap, bonbons, blikken soep, lekkers 
voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Bedenk wat u zelf 
ook graag in een kerstpakket zou vinden.
(Denkt u wel aan de uiterste houdbaarheidsdatum?)
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en 
Breugel zorgen er dan voor dat er pakketten worden 
samengesteld en bezorgd bij diegene die dat goed kun-
nen gebruiken.

Waar kunt u terecht?
U kunt uw pakketten tijdens de openingstijden afgeven 
bij het parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 
in Son.

Openingstijden: elke werkdag van 9.30 – 12.00 uur.
Extra opening op zaterdag 21 december van 9.30-12.00 uur.

Hartelijk dank!
De gezamenlijke kerken van Son en Breugel.

Kerstpakkettenactie

Vindt u het ook fijn om met Kerst 
wat weg te geven?

U kunt uw kerstpakket of artikelen 
weer naar het Parochiecentrum 
brengen.

Wij zorgen er dan voor dat de 
pakketten terecht komen bij 
mensen die zo’n extraatje 
goed kunnen gebruiken.

Het Parochiecentrum, Kerkplein 7, 
is elke werkdag open van 9:30 uur tot 12:00 uur 
ook op zaterdag 21 december van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Namens de gezamenlijke kerken van 
Son en Breugel alvast onze dank!

Communicanten van de parochie 
Heilige Oda halen geld op voor de 
St. Odaschool in Kenya door de vol-
gende acties:

o  Grabbeltonnen, gevuld met speel-
goed door de communicanten zelf. 
Grabbelen voor het goede doel in 
winkels en bij gezinsvieringen!

o  Flessenactie. Lever lege flessen en/

of statiegeld-bonnetjes bij ons in!
o  Aparte collectes bij vieringen (met 

Kerstmis en Drie Koningen)
o  Eigen acties van de kinderen om 

geld in te zamelen

Wij hopen dat wij met elkaar een 
mooi bedrag aan de kinderen van de 
st. Odaschool in Kenya kunnen ge-
ven.

Helpt u ons mee? Bedankt!

St. Odaschool in Kenya
o  School voor 200 blinde en albino 

kinderen, opgericht door de Zus-
ters Franciscanessen.

o  Doel school: de kinderen onder-
wijs geven en een beroep leren, 
waarna ze als volwaardig mensen 
terug keren naar familie en kun-
nen deelnemen in de maatschappij

N.B. De opbrengst voor dit goede 
doel wordt bekend gemaakt via 
het parochienieuws in de plaatse-
lijke kranten en via de “opbrengst-

posters Oda voor Oda”, die in alle 
kerken hangen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Kerkberichten
Odendael
Zaterdag 21 december om 14.30 uur. 
Zonnebloem geeft eucharistieviering 
Odendael
Zondag 22 december om 10.00 uur. 
Woord- en Communieviering met 
Odendael koor
Intenties: Overleden mevrouw Kluyt-
mans - van Acht
Dinsdag 24 december om 19.00 uur. 
Woord- en Communieviering met 
Roois Gemengd Koor.
Zondag 25 december om 10.00 uur. 
Eucharistieviering met Odendael koor
Intenties: Mieke van der Heyden - 
Gottenbos, Josephus van Esch, Jo-
hanna Verhagen, Drika Donkers - van 
Heeswijk
2e Kerstdag 26 december om 10.00 
uur. Activiteitenruimte 
Eucharistieviering met  koor Cantec-
leer

Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering 
met zang Ritakoor.
Misintenties: Peter van der Linden, 
Gerard Persoons, Mevr. Bullens van 
Genugten, Jan en Anna van Thienen 
van Kuringen en Peter de Zoon. Sjaan 
en Toon Bekkers v. Duinhoven. Overl. 
Fam. Termeer Versandvoort. Overl. 
fam. Specht. Wim Jansen.
                       
Woensdag 25 dec. om 9.30 uur Eu-

charistieviering met zang van het Ri-
takoor.
Intenties: Harrie en Marie Schepens, 
Joke Bekkers van de Wiel en Overl. 
Ouders Kuypers van de Laar en zoon 
Johan.

Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 21 december
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Frans de Bije, Lies van Wan-
rooij-Maas, overleden ouders Swin-
kels-van Rooij en familie,

Zondag 22 december
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Piet Rommers, Miep Smul-
ders-Rouleaux, Hanny Aertsen-van 
Keulen, Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, Liza Teunissen-
Feijen.
Dinsdag 24 december, Kerstavond
21.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Zang en Vriendschap
intentie: ouders van Mook-van Wouw, 
Frans van de Wijdeven, Antoon Snij-
der, Piet Buur.
24.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Frens Swinkels, Marius van 

de Ven, ouders van de Ven-van Lin-
den, ouders Vogels-Kluytmans.
Woensdag 25 december: Kerstmis
9.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) 11.30 uur: Kindje Wiegen
Donderdag 26 december
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)    
Intentie: Theo en Lena Roestenburg-
vd Wetering, Martien van der Wielen 
en dochter Leni, overleden ouders 
Swinkels-vd Laar en familieleden.
Zondag 29 december
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)   Intentie: Theodora van Eck-
van Lankveld, Johannes van Eck en 
zoon Henricus, familie vd Laar-van 
Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van de 
Laar, Rud Hoevens, Harry en Nell vd 
Meerendonk, Sjaak van de Ven, ou-
ders van Leest-Timmers.
Dinsdag 31 December
18.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)   
Woensdag 1 januari 2014
11.00 uur: Eucharistieviering 

De Goede Herder
Zaterdag 21 december 19.00 u. 

Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Hans en Elly van de Nieu-
wenhuijzen-Verhagen en Simone
Netty Bekkers-van Aert
Jacobus en Lies van Aert-Marcus
Jan van Oorschot
Dinsdag 24 december 17.30u. Kerst-
viering voor jonge kinderen (geen Eu-
charistie).
Woensdag 1e Kerstdag 11u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Wim en Barbara Goossens-
Vermeltfoort; Brigitta van de Hurk; 
Jos Gevers; Martien van der Vleu-
ten; overl. ouders Michiel Habrtaken 
en Cornelia van de Sande en familie; 
Overl. ouders Karel van Acht en Adri-
ana van Genugten en familie; overl. 
ouders Vermeltfoort-van Mensvoort 
                                           
H. Martinus Olland
Zaterdag 21 december 
Geen eucharistie.
Zaterdag 21 december 19.30u.
Kerstconcert gemengd koor Poly-
hymnia in samenwerking met het ge-
mengd koor Vivace uit Helmond.
Dinsdag 24 december Kerstavond 
20.00 u. Kerstfamilieviering met kerk-
koor.
Intenties: Jan van Roosmalen, over-
leden ouders Hagelaars-v.d. Kerkhof, 
Jan Hubers, José Roefs, Karel van 
Hoof.
Dinsdag 24 december 21.00-22.30 u. 

Levende kerststal op het Dorpsplein.
Donderdag 26 december Tweede 
Kerstdag 
- Levende kerststal op het Dorpsplein 
van 11.00-12.30 uur.
- De Ollandse kerk is van 12.00 tot 
14.00 uur open voor het bekijken van 
de kerststal en voor het 
  beklimmen van de kerktoren.                          

Martinuskerk 
Zondag 22 december 9.30u. Eucharis-
tieviering met het Martinuskoor.
Intenties: Johanna en Harrie van Os-
Vervoort, Hendrikus en Wilhelmina 
Kluijtmans-van den Oever, Marie Lou-
ise Timmermans-van de Pas, Fien van 
Erp-van Zoggel, Annie en Sjef Essens-
van de Wetering, Tiny en Jan Habra-
ken-van Iperen, Marietje van Houten-
van de Ven, Harrie van den Besselaar, 
Tini Habraken, Wim van Roosmalen.
Maandag 9.00 uur: Eucharistieviering.
Kerstavond 19.30u. Kerstavondviering 
met koor Aurora. 
21.30u. Nachtmis met het Martinus-
koor.
Intenties beide vieringen:
Jan Kanters, Antoon en Mies van de 
Ven-van de Laar, Jeanette van der 
Heijden-van de Ven, Hendrik en Sjaan 
Heesakkers-Versantvoort, Lau van 
Lieshout, Albert Versantvoort, 

» lees verder op pag. 26
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*14% bijtelling en geen wegenbelasting op Renault Clio en Clio Estate ENERGY dCi 90 S&S ECO2. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM . Vraag altijd uw dealer naar de exacte details 
voor uw persoonlijke situatie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault fi nanciering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. 
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-5,2 l./100 km. Resp. 31,3-19,2 km./l. CO2 83-120 g/km.

RENAULT CLIO EN CLIO ESTATE
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

CLIO VANAF €13.490,-
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN

OOK IN 2014 MET 14% BĲ TELLING* OOK IN 2014 MET 14% BĲ TELLING*

CLIO ESTATE VANAF €14.990,-
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN
EXTRA INRUILWAARDE €1.000,-
EXCLUSIEF KOSTEN RĲ KLAAR MAKEN

VEGHEL    MOUNTBATTENWEG 6     TEL. (0413) 31 51 31

www.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendautowww.arendauto.nl     volg ons ook op       @arendauto       renaultdealerarendauto

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Eén voor allen, allen voor één

Wie kent hem niet, de beroemde strijd-
kreet van de Franse musketiers uit het 
even beroemde boek van Alexandre 
Dumas. Afgelopen weekend brachten 
de jongeren van 't Roois Theater een 
'net effe anders' versie, met grappige 
inbreng van moderne snufjes als face-
book-likes en een afstandsbediening 
om de saaie stukken snel door te spoe-
len. De tragiek ontbreekt in het stuk 
niet. 

Constance, de geliefde van d'Artagnan 
wordt immers vergiftigd vanwege de 
politieke intriges van de gewetenloze 
kardinaal Richelieu en zijn nietsontzien-
de hulpje, Milady de Winter. Maar over 
het geheel blijft de toon tamelijk luchtig 
en de tekst van Pauline Verstraten en 
Emile Kalmann zit vol grapjes en gekke 
wendingen. De verteller probeert wat 
orde in de verhaallijn te scheppen, maar 
snapt er zelf ook niet al te veel van. “Gij 
kunt ook helemaal niks, jungske,” is de 
boodschap die d'Artagnan van zijn va-
der meekrijgt. Maar aan het eind kan 
onze held, in een geweldige vertolking 

van Thijs Aarts, bij het graf van zijn va-
der trots melden dat hij toch maar mooi 
Frankrijk heeft behoed voor een hele-
boel ellende.
Met een minimaal decor, aangevuld 
met prachtige foto's op het scherm om 
de plaats van handeling aan te geven, 
bleef de aandacht op het spel en de 
spelers. Vooral de voorstelling van zon-
dag, die bijna vlekkeloos verliep, was 
heel leuk om naar te kijken. 

Let op de Volkswagen Polo van Schellekens

Begin 2012 begon Schijndelaar 
Christ Schellekens als zelfstandig 
rijschoolhouder. Onlangs inves-
teerde hij in een nieuwe lesauto: de 
Volkswagen Polo Bluemotion TDI. 
Wie deze auto spot maakt kans op 
een gratis rijles.

Verkeersschool Schellekens richt zich 
voornamelijk op jongeren vanaf 16,5 
jaar(2todrive) tot 25 jaar. “Maar ook 
wie op latere leeftijd zijn rijbewijs wil 
halen is bij ons altijd welkom. Ook 
de 55-plusser die langere tijd niet 
heeft gereden, en soms kilometers 
omrijdt om de snelweg te vermij-
den,” aldus Schellekens. “Automo-
bilisten die hun vaardigheden weer 
op peil willen brengen, die moeite 
hebben om de auto te parkeren of 
zich onzeker voelen over hun ma-
nier van rijden, zij zijn bij ons aan het 
goede adres. Bij De Verkeersacade-
mie in Best ben ik met een cursus 
gestart om mensen met faalangst 

beter te kunnen begeleiden en voor 
te bereiden op het rij-examen. Wie 
de nieuwe lesauto spot, en een foto 
maakt en plaatst op Facebook op 
zijn eigen tijdlijn en op mijn tijdlijn, 
maakt kans op een uur gratis rijles 
van een uur ter waarde van €38,50. 
De loting vindt plaats op 29 decem-
ber. De uitslag wordt via FaceBook 
bekend gemaakt. Uiteraard mag ie-
dereen meedoen.” 

Verkeersschool Schellekens, 
Karel Doormanstraat 59, Schijndel, 
tel. 06-43581407, 
e-mail: info@verkeersschoolschelle-
kens.nl

advertorial
Vogel (bus)excursie 
Natuurwerkgroep Liempde
Op zaterdag  28 december a.s. heb-
ben we een leuke dagexcursie naar 
Dronten-Kampen georganiseerd.
U wordt uitgenodigd om aan deze 
excursie deel te nemen, graag wel 
opgeven via antwoordstrookje of via 
de E-mail (zie onder). De busexcur-
sie staat onder begeleiding van Toon 
Ondersteijn en Rien Ondersteijn

Het programma  is als volgt: 
07.45u: Samenkomst Liempdse kerk.
08.00u: Vetrek Liempdse kerk; de 
bus vertrekt  precies om 08.00 uur 
i.v.m. de strakke planning van deze 

dag. Rond de klok van 15.30 uur ver-
trekken we richting Liempde, waar 
we om en nabij 17.30 uur arriveren 
bij de kerk. Kosten bedragen voor le-
den Natuurwerkgroep Liempde 
€ 22,00 pp / niet leden € 25,00. De 
kosten voor de soep, koffie/thee zijn 
voor eigen rekening. 

Opgave vóór vrijdag 20 december 
a.s. bij Karel Voets, 
E-mail: karelvoets@gmail.com.   
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Vuurwerkshow bouwmarkt Forum

Nieuwjaar valt vroeg dit jaar

Het ontbrak donderdagavond aan 
aftellen, bruisende champagne en 
met poedersuiker overgoten olie-
bollen, maar toch viel nieuwjaar 
vroeg dit jaar. Uit automatisme vlo-
gen de bezoekers van de jaarlijkse 
vuurwerkshow van bouwmarkt  
Forum elkaar bijna in de armen om 
gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze 
moeten echter nog een paar weken 
wachten.

In plaats van gelukwensen en kus-
sen, genoten de aanwezigen op 

evenemententerrein de Neul van 
een hapje en een drankje of waren 
ze driftig in de weer amet potlood en 
papier. Niet om de meest mooi uit-
spattingen in de lucht na te tekenen, 
maar om bestellingen te noteren. 
Iedere knal werd vooraf aangekon-
digd met een nummer. Zo konden de 
vuurwerkliefhebbers alvast uitkiezen 
wat ze straks willen zien tijdens de 
eigen ‘vuurwerkshow’, als het dan 
eindelijk 31 december is. De keuze 
bleek weer reuze. Het blijft wonder-
baarlijk wat er voor kleurenpracht uit 
zo’n klein doosje of pijl kan komen. 

De ooo’s en de aaaa’s bleven dan 
ook niet uit. 

Ieder jaar krijgt een vereniging de 
kans om een slaatje te slaan uit het 
evenement. Dit jaar had organisator 
bouwmarkt Forum, Korfbalvereni-
ging Nijnsel uitgenodigd om voor 
het eten en drinken te zorgen. De 
opbrengst daarvan zal grotendeels 
in de clubkas terecht komen. Dat 
geld kan het goed gebruiken, want 
dit jaar staan er de nodige activitei-
ten op de agenda rondom het vijf-
tigjarig bestaan van de club.

Op vrijdag 3 januari organiseert Gasterij 

voor de vierde keer het Tonpratersgala. 

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 8,00.

Deze avond komen 6 tonpraters, die hun sporen al ruim verdiend

hebben, de avond opluisteren. Aan het woord komen achtereenvolgens: 

Cees Coolen, Ton Hendrikx, Christel vd Dungen, 

Jan Schellekens, Ad Vermeulen en Rien van Genuchten.

De voorverkoop is reeds gestart!

Gasterij de Punder 
organiseert:

Christel
Rien van Genugten

Ad Vermeulen 

Dorpsstraat 37, 5298 CA Liempde
0411-631682 | www.punder.nl

advertorial

Top 2000 café en quiz in de Ossekop
Voor de echte muziekliefhebber en 
muziekkenner kan het einde van het 
jaar niet snel genoeg komen. De 
Top 2000 komt er weer aan!  Eet-& 
Muziekcafé  de Ossekop wordt voor 
een avond omgetoverd tot het Top 
2000 café. 

Op  vrijdag 27 december a.s. wordt 
er een Top 2000 quiz gehouden met 
vragen over nummers uit de Top 
2000. Intro's raden, teksten afma-
ken, jaartallen, uitvoerende artiesten. 
Alles komt aan bod.    Inschrijven kan 
in groepjes van max. 4 personen. Ge-

bruik van internet of andere naslag-
werken is niet toegestaan. De mu-
ziek is in handen van DJ Edward en 
nummers zullen live gebracht worden 
door A-Meezing 2. Zij zullen ook ver-
schillende vragen muzikaal onder-
steunen. Na afloop van de quiz zal A-
Meezing 2 de avond verder muzikaal 
afronden samen  met DJ Edward. 
Natuurlijk ook weer met nummers uit 
de Top 2000.  Inschrijven bij de Osse-
kop (5 euro per groep) De winnaar(s)
van de avond gaan naar huis met een 
dinerbon van de Ossekop.  (zie ook 
www.ossekop-rooi.nl 

Vol programma bij café Van Ouds
Café Van Ouds pakt uit het komend 
weekend. Zowel zaterdag als zon-
dag is het feest in de kroeg van Ber-
nie de Brouwer. Op zaterdag treedt 
Van Eigen Bodem op. Zondag komt 
Rooise Bluf langs. 

De setlijst van Van Eigen Bodem is 
een mix van Pop in je Moerstaal en 
de Vrienden van Amstel live. In het 
Nederlands, in het Engels, de klas-
siekers van toen, maar ook de hits 
van talenten van nu zoals; Bløf – 
Marco Borsato – Kane – Nielson – 

Doe Maar – Go back to the Zoo enz. 
enz… Alles kan en mag zolang het 
maar van eigen bodem komt. 

Een dag later treedt een band op 
die echt van eigen bodem is; Rooise 
Bluf. Dit ensemble speelt de pannen 
van het dak en het leuke is….ze la-
ten het publiek fanatiek meedoen. 
Het opzwepen en aanzwengelen is 
voor hen geen probleem. Binnen de 
kortste keren wil je niet meer dat ze 
stoppen. 

advertorial

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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21 december Krankenhouse in Café ’t Pumpke 

Let the Battle of the Bartenders begin

Tijdens “The Battle of the Barten-
ders” kunnen Rooise vrienden-
groepen één avond Café ‘t Pumpke 
overnemen om de boel op stelten 
te zetten. Het uiteindelijke doel is 
om te kijken wie de hoogste omzet 
kan draaien. 21 December houdt de 
vriendengroep Q-Phazed “Kranken-
house”. 

Op de avond zijn er allerlei activitei-

ten met een knipoog naar het zie-
kenhuisthema. Zo loopt er een dok-
ter rond met een speciale infuuspaal 
en kan er radje worden gedraaid. 
De originele drop van Thomas New-
son’s nieuwste plaat, Flute, wordt 
inmiddels veel gedraaid op Slam FM 
en zal 21 december iedereen lekker 
los maken. De inmiddels bekende DJ 
zal van twaalf tot één te horen zijn 
op de avond, want Thomas Newson 

is de headliner. Zijn andere nieuwe 
plaat, Pallaroid, zal dus zeker niet 
ontbreken. 
De andere DJ’s die de avond opvul-
len, zijn Saiberian, Smitz, Sjenkie 
Dee, Glenn Rude en Insound. 

Café ‘t Pumpke  zal vanaf  20.00 uur 
de deuren openen. Leeftijd: 16+. Tot 
aanstaande zaterdag!

vloerkleden
vinyl

inbetweens
zonwering
paneelgordijnen
roede
enz.

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

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
enz.

Dec t/m maart 
10% korting 

onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers

Caravans - Campers - Aanhangwagens - Paardentrailers

Eerste kerstconcert in de Loop'r

Langzaam maar zeker raakt Neder-
land in de kerststemming. Op steeds 
meer plaatsen staat de kerstboom al 
en vele kleine lampjes zorgen voor 
de juiste sfeer. Natuurlijk is Kerstmis 
niet compleet zonder kerstconcer-
ten. Zondagmiddag vond in Olland 
het kerstconcert plaats. Gitaarclub 
Ancora en de Ollandse dorpskapel 
speelden, in de tot de nok gevulde 
grote zaal van de Loop'r, oude en 
nieuwe kerstmuziek.

Piet, Truus en Jozefa Hobbelen en 
Gien en Martien Maas en Piet Teraa, 
Ton en Liesje van Helden-Simons en 
opa en oma van Helden-van Dincten 
en opa en oma Simons-van de Kamp, 
Overl. fam. Lathouwers, overl. fam. 
van Gerwen-Lathouwers, Antoinette 
van Gerwen-van den Tillaart en Len-
neke Versantvoort, Piet van Hoof, 
Nelly van den Biggelaar-van Boxtel, 
Willie en Riky Snep-Kauwenberg, 
Jos van Deursen, José Hulsen-Saris, 
Piet van Rooij, Theo en Anna van 
Erp-Oerlemans en zoon Jan, Janus 
van Roosmalen, Rita van der Vleuten 
en haar beide opa’s en oma’s, Mar-
tien Kaskens, Antoon en Marietje 
Hendriks-van Gestel, Frans van den 
Biggelaar, Jan Poels en overl. ouders 
Poels-van der Heijden en overl. fam., 
Marinus van Weert en Antonetta van 
Weert-Kelders, Overl. ouders van der 
Heijden-van Elderen en zoon Cor, 
Richard van den Bosch, Overl. fam. 
van den Bosch-van der Vleuten, Jan, 
Janske en Wil-Jan Habraken, Overl. 
ouders van den Oever-van Kempen 
en overl. ouders Swinkels-van den 
Berg, Bert Langerwerf, Theo Musela-
ers en overl. fam. van de Laar, Theo 
en Tiny Strijbos.
1e Kerstdag 9.30 uur: Eucharistie 
met het Martinuskoor.
Intenties: Theo en Anna Jansen-van 
Gerven en Annelies Jansen-van En-
geland, Gijs en Maria van Liempd, 
Jan van de Wijdeven, Riek van de 
Ven-van Beek, Tonny van Erp-van 
Eert, Peter, Marion, Janneke, Lieke 
en Femke Habraken, Overl. ouders 
Fierens-van Gerwen en fam. van 
de Rakt-Bongers, Antoon en Nelly 
Adams-Seijkens en zoon Willy, Ton-
nie en Bertus Braat-van Kaam, Cor 
de Bever, Gerrit Roijakkers, Overl. 
ouders Roijakkers-Smits en overl. 
broers en zussen, Gerard van der He-
ijden en overl. fam. Smulders en van 
der Heijden.
2e Kerstdag 9.30 uur: Eucharistie 
met het Odakoor.
Intenties: Stefanus en Zus van de 
Wiel-van de Kamp, dochter Ton, 
schoonzonen Jan Klaus, Jan Maas en 
Theo van Geel, Overl. ouders Rovers.
Vrijdag 9.00u. Eucharistie.  
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 21 december
18.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 22 december
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor inzegening 
van de nieuwe Kerstgroep (via de 
analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties: An van Dinter-van de Ven, 
Diny van Kemenade, Toon van Eerd, 
Ad van Dongen, Wiesje Spit-Fijen, 
Tiny van den Hurk.
15.00 uur: Volkskerstconcert door 
het Amuson Projectkoor m.m.v.  Ka-
merorkest Alvear
Maandag 23 december
Geen Eucharistieviering
Dinsdag 24 december
18.00 uur: Peuter- en kleuterviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) Alle kinderen mogen verkleed 
komen als engeltjes, herdertjes, 
schaapjes of Driekoningen.
20.00 uur: Gezinsviering m.m.v. De 
Notenkrakertjes

intenties: Jan van den Hurk, ouders 
Versantvoort-van der Vleuten, Wim 
der Kinderen, overleden ouders Van 
der Heijden-van Heeswijk.
22.00 uur: Kerstviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor
intenties: Martien van den Hurk, fa-
milie Van Erp en Hans van Erp.
Woensdag 25 december, Eerste 
Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intenties: Ties en Anneke van 
der Heijden-van der Zanden, Corrie 
en Leo van de Ven-van den Hurk, 
ouders Royackers-Faassen en Jet, 
Margriet en Mia, Pim Prinsen, ouders 
Merks-Habraken en kinderen, ou-
ders Pijnenborg-van Arkel en kinde-
ren, overleden ouders Van Gerwen-
Linssen,
Donderdag 26 december, Tweede 
Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering (via de 
analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
 
Protestantse Kerk Knoptoren
 
Woensdag 18 december, 14.30uur, 
Kerstviering oudere gemeenteleden 
in de Knoptoren
Zondag 22 december, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Pilon
Dindag 24 december, Dienst in Son, 
21.00 uur, Kerstavond, Predikant Ds. 
Baerends, m.m.v. Cantorij
Woensdag 25 december, 10.00 uur, 
Predikant Ds. B. Stigter.
Zondag 29 december, 10.00 uur, 
Voorgangster Mv. J. Nieuwenhuizen 

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 22 dec. 11.00u.  
Eucharistieviering met Koor Octotant 
o.l.v. Lucas Vis. 
Intenties: Overl. ouders v.d. Heij-
den- van Elderen en zoon Cor, Jans 
v.d. Meerakker, Tine Verhagen- van 
Kuijk, Leo Sanders, Jan van Lith, To-
nia v.d. Burgt- v.d. Oever, Annie La-
tijnhouwers- Pijnenburg, Cisca van 
Dongen- v.d. Laar, Toon v.d. Burgt. 
Dinsdag 24 dec. 18.30u. 
Gezinsviering met kinderkoortje. 
Woensdag 25 dec. Hoogfeest van 
Kerstmis 11.00u.
Eucharistieviering met gemengd- en 
dameskoor.
Intenties Kerstavond en 1ste Kerst-
dag: Lies Aalders- Berkvens, Josep-
hus en Johanna van Esch- Verhagen 
Harrie en Coen,  Willem en Tonia v.d. 
Loo- v.d. Sande , Grard v.d. Heijden, 
Mies v.d. Meulengraaf, overl. ou-
ders Sloots- van Gog, overl. ouders 
v.d. Meulengraaf- Oerlemans, Theo 
Hannes, Jan Vervoort, Theo Raaij-
makers,  Rien Lathouwers, Johannes 
en Johanna Dortmans- Dobbelsteen, 
Hendrikus en Adriana v.d. Biggelaar- 
Korsten en overl. fam. v.d. Biggelaar, 
Jan Kolen
2de Kerstdag 11.00u. 
Eucharistieviering met opleidingsor-
kest v.d. Harmonie.
Intenties:
Marinus en Drika Verhagen- van 
Hooff en zoon Rini,  Gerard en Bertha 
Verbakel- Wijnen, overl. ouders Ver-
voort- van Gogh en zoon Jan, Wilma 
van Grinsven.
1ste en 2de Kerstdag kerk open van 
12.00 tot 16.00 uur.
          

Vervolg kerkberichten

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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Duo-expositie schilderijen en 
keramiek in de bibliotheek

Van 14 december 2013 tot 8 febru-
ari 2014 a.s. zijn in de bibliotheek 
aan de Markt te Sint-Oedenrode 
schilderijen van Petra Thoen en ke-
ramiek van Marja van de Wijdeven 
te zien. 

In het najaar van 2009 wandelde 
Petra Thoen voor de eerste keer  ate-
lier Twinkelijntje  binnen van  Marja 
van de Wijdeven. Als textieldesigner, 

vanuit België naar Sint-Oedenrode 
verhuisd vanwege de liefde, zocht ze 
een artistieke uitlaatklep. Keramiek, 
textiel, portretten en tekeningen: al-
les heeft haar interesse! In het ate-
lier bij Marja heeft Petra haar hobby 
gevonden en is er niet meer weg 
gegaan. En tussen Marja en Petra is 
een klik ontstaan. Dit resulteert  on-
der meer in een duo-expositie in de 
bibliotheek.

Petra toont een gedeelte van haar 
schilderijen, voornamelijk portretten 
en tekeningen.

Marja heeft een verzameling sa-
mengesteld uit haar zelfgemaakte 
keramiek. Tevens zijn voorbeelden 
van keramoza, textielverharder en 
mozaïek te zien, die Marja gemaakt 
heeft als inspiratie voor de cursisten 
van atelier Twinkelijntje. Op deze si-
tes krijgt u alvast een eerste indruk: 
www.petrathoen.nl en 
www.twinkelijntje.nl. U wordt van 
harte uitgenodigd voor deze duo-
expositie tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek.

Levende Kerststal Olland

Afgelopen zaterdag 14 december is 
door een groep vrijwilligers uit het 
dorp de Ollandse kerststal weer op-
gebouwd: een sfeerrijke aankleding 
van ons Dorpsplein. Het organise-
rend comité is er blij mee dat weer 
andere vrijwilligers hebben gezorgd 
voor enkele nieuwe beelden, om in 
de kerststal te plaatsen. Zo wordt 
onze kerstgroep ieder jaar een stuk-
je groter. 

De kerststal staat er tot en met 3 
januari 2014. Er is dit jaar voor het 
eerst de mogelijkheid om bij de stal 
een kaarsje aan te steken. De op-
brengst daarvan wordt gebruikt 
voor de instandhouding van de (le-
vende) kerststal.

Op Kerstavond en op Tweede Kerst-
dag maken de beelden in de kerststal 
plaats voor levende figuren. Maria en 
Jozef met het kindje Jezus, de engel, 
herders en de drie koningen. Maar 
ook een echte ezel, schapen en een 
kalf zullen op kerstavond en tweede 
kerstdag de kerststal bevolken. Een 
grote, helder verlichte ster wijst de 
weg naar de stal op het Dorpsplein. 
Er wordt muziek gemaakt en het 
kerstverhaal wordt verteld. 
De openingstijden van de levende 
stal zijn op Kerstavond 24 december 
2013 van 21.00 uur tot 22.30 uur 
en op Tweede Kerstdag 26 decem-
ber 2013 van 11:00 tot 12:30 uur. 
Iedereen wordt hartelijk ontvangen 
met warme chocomel of een glaasje 
glühwein rondom de brandende 

vuurkorven. Wie zich 24 december 
laat in de middag in Olland bevindt, 
loopt zelfs de kans Jozef en Maria 
tegen het lijf te lopen, die samen 
met hun ezeltje op zoek zijn naar 
een slaapplaats voor de nacht. 
Op 2de kerstdag staat er een wens-
boom bij de Kerststal, waar iedereen 
een wens in kan hangen. Kinderen 
kunnen hiervoor bv. het engeltje ge-
bruiken dat te vinden is op de web-
site www.skonolland.nl. Print hem 
uit, schrijf je wens erop en kom het 
engeltje in de boom hangen. 
Aansluitend aan alle activiteiten is 
op Tweede Kerstdag van 12.00 tot 
14.00 uur ook de Ollandse kerk 
open. Bezoekers kunnen dan niet al-
leen de kerststal in de kerk bekijken, 
maar ook de kerktoren beklimmen.

Dagbladbezorger
St. Oedenrode & Son en Breugel

Het Eindhovens Dagblad is op zoek naar dagbladbezorgers
die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.
• Gratis het Eindhovens Dagblad lezen.
• Vele extra’s.
• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.
Direct aanmelden?
Via internet: www.bezorgers.nl
Telefonisch: 0800-0222710

OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?

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

“Ouderwets Gastvrij” 

Live on stage December feestmaand!
Kerstborrel voor bedrijven

19 en 20 december 18.00 tot 21.00  
live entertainment, hapjes en dranken.

Reserveren gewenst.

Kerstmis
Sfeervolle kerstbrunch (1e kerstdag) 

12.00 tot 14.30 uur 19,50 p.p
5 gangen kerstdiner (1e en 2e kerstdag) 

17.30 tot 21.00 uur 38,50 p.p
reserveren kan tot 22 december 

Oud & nieuw
Dit jaar weer voor de buis met oud en nieuw?  het kan ook anders!

Besloten Silvester-feest, van 21.00 tot 02.30 uur.  Met live (dans)orkest, 
dranken, warme en koude hapjes, bubbels en oliebollen, 

all-in tarief € 57,50 p.p

Nadere informatie over onze activiteiten in december:  
zie onze nieuwe website www.ossekop-rooi.nl

vr 27 december

Top 2000 café 
met top 2000 Quiz

za 18 januari

Tribute 

to the sixties band
za 1 februari 

Dr. Bloezz

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van do 19/12  t/m wo 25/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za/zo/ma/di. 11:30. Frozen 2D NL (€6,50) za/ma. 

16:00, wo 11:30, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo/di. 16:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za/zo/ma/di/wo. 13:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) do/

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

 SPECIALS: Biobest 50+ deze week : The Impossible (€6,00)  do/vr 14:00
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 15 DECEMBER T/M ZATERDAG 21 DECEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

MAGIC OF KERST
TAFELKLEED
diverse dessins
polyester
150x200/210 cm

MAGIC
SERVETTEN
diverse kleuren
40x40 cm, set/2

0.99

KATE MOSS
50 ml  

7.99
MARIAH CAREY 
100 ml  

9.49

NAGELLAK
SET 
French 
manicure
3x7 ml  

0.99

VAATWAS
VERFRISSER
citroen
2x4 ml

0.79

WENS
BALLON
diverse kleuren
leuk voor de 
jaarwisseling!

1.49

PARTY
HANDSCHOENEN
diverse kleuren
one size

0.89

TRENDY
HOOFDBAND

0.95
DAMES
HANDSCHOENEN

0.59

PAILLETTEN
HOED
dames/heren
diverse kleuren

1.59

7x14 cm

1.29

EXCLUSIEF 
BIJ ACTION!

EXTRA GROOT
FORMAAT!

1.49

3.19

1.29 0.59

2.29

0.85

5.49

1.98 2.49

8.99

8.29

3.79

5.49

1.49

0.79 1.49

7.95

0.49

0.49 1.79

7.95 2.99

HERMAN DEN BLIJKER
SOEP IN ZAK
Italiaanse tomatensoep,
uiensoep, erwtensoep
of bospaddenstoelensoep
800 ml

BLUS
DEKEN
1x1 meter
voldoet aan EN1869 
dus ook geschikt voor
olie- en vetbranden
onmisbaar in 
elk huishouden

BLINQ
VAATWASREINIGER
2x250 ml

OORWARMERS 
OF HOOFDBAND
diverse modellen 
en kleuren

TRENDY MESSENBLOK
OF DELUXA MESSENSET
messenblok:
diverse kleuren
met broodmes, vleesmes,
keukenmes en groentemes
6-delig messenset:
hoogwaardig RVS
schilmes, groentemes,
uitbeenmes, trancheermes,
broodmes en koksmes

DOVE
DOUCHEGEL
diverse soorten

TWISTED OF
RUSTIEK KAARS
grote keuze kleuren
7x9 cm

DECO KERSTSTER 
OF KERST OLIELAMP
kerstster: 
rood of wit
30 cm
olielamp:
met trendy tekst
11x22 cm

FLAMINGO
ROOKMELDER
85dB alarmsignaal
testschakelaar
incl. 9 V batterij

FINISH 
VAATWASTABLETTEN
all-in-one
powerball
zak 100 tabs

PAILLETTEN
JURK
goud of zilver

1.89

FONDUE/
GOURMETBORD
porselein
26x20x2 cm

GLORIA
VANDERBILT
eau de toilette 
100 ml

GLOSSY 
LIPSTICK 
diverse kleuren 
2-in-1

MAXIMIZER OF
VOORGEVORMDE BEHA
dierprint, uni zwart 
of kant
maten 70A-85D

LUXE
SERVETTEN
kerst of 
everyday
38x38 cm
20 stuks

KERST
TAFELLOPER
rol 320x40 cm

MAAK UW GOURMET 

COMPLEET!

1.69

SAUZEN
SERVEERSET
porselein
7-delig

DECO LED
KERSTCADEAU
leuk in de boom
of op tafel

SET/15
KERSTKAARTEN
diverse luxe designs
incl. enveloppen
15x10.5 cm

KANTEN
HIPSTER
zwart
maten S-XL

DAMES
HUISPAK
diverse kleuren
fleece
maten S-XL

KINDER
VUURWERKPAKKET
fop- en schertsvuurwerk
met veel verschillende 
soorten sterretjes, 
morning glory 
en party poppers

750 ML FEESTTIP!

OP=OP!
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WEEKACTIE! 
VAN ZONDAG 15 DECEMBER T/M ZATERDAG 21 DECEMBER 2013
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

MAGIC OF KERST
TAFELKLEED
diverse dessins
polyester
150x200/210 cm

MAGIC
SERVETTEN
diverse kleuren
40x40 cm, set/2

0.99

KATE MOSS
50 ml  

7.99
MARIAH CAREY 
100 ml  

9.49

NAGELLAK
SET 
French 
manicure
3x7 ml  

0.99

VAATWAS
VERFRISSER
citroen
2x4 ml

0.79

WENS
BALLON
diverse kleuren
leuk voor de 
jaarwisseling!

1.49

PARTY
HANDSCHOENEN
diverse kleuren
one size

0.89

TRENDY
HOOFDBAND

0.95
DAMES
HANDSCHOENEN

0.59

PAILLETTEN
HOED
dames/heren
diverse kleuren

1.59

7x14 cm

1.29

EXCLUSIEF 
BIJ ACTION!

EXTRA GROOT
FORMAAT!

1.49

3.19

1.29 0.59

2.29

0.85

5.49

1.98 2.49

8.99

8.29

3.79

5.49

1.49

0.79 1.49

7.95

0.49

0.49 1.79

7.95 2.99

HERMAN DEN BLIJKER
SOEP IN ZAK
Italiaanse tomatensoep,
uiensoep, erwtensoep
of bospaddenstoelensoep
800 ml

BLUS
DEKEN
1x1 meter
voldoet aan EN1869 
dus ook geschikt voor
olie- en vetbranden
onmisbaar in 
elk huishouden

BLINQ
VAATWASREINIGER
2x250 ml

OORWARMERS 
OF HOOFDBAND
diverse modellen 
en kleuren

TRENDY MESSENBLOK
OF DELUXA MESSENSET
messenblok:
diverse kleuren
met broodmes, vleesmes,
keukenmes en groentemes
6-delig messenset:
hoogwaardig RVS
schilmes, groentemes,
uitbeenmes, trancheermes,
broodmes en koksmes

DOVE
DOUCHEGEL
diverse soorten

TWISTED OF
RUSTIEK KAARS
grote keuze kleuren
7x9 cm

DECO KERSTSTER 
OF KERST OLIELAMP
kerstster: 
rood of wit
30 cm
olielamp:
met trendy tekst
11x22 cm

FLAMINGO
ROOKMELDER
85dB alarmsignaal
testschakelaar
incl. 9 V batterij

FINISH 
VAATWASTABLETTEN
all-in-one
powerball
zak 100 tabs

PAILLETTEN
JURK
goud of zilver

1.89

FONDUE/
GOURMETBORD
porselein
26x20x2 cm

GLORIA
VANDERBILT
eau de toilette 
100 ml

GLOSSY 
LIPSTICK 
diverse kleuren 
2-in-1

MAXIMIZER OF
VOORGEVORMDE BEHA
dierprint, uni zwart 
of kant
maten 70A-85D

LUXE
SERVETTEN
kerst of 
everyday
38x38 cm
20 stuks

KERST
TAFELLOPER
rol 320x40 cm

MAAK UW GOURMET 

COMPLEET!

1.69

SAUZEN
SERVEERSET
porselein
7-delig

DECO LED
KERSTCADEAU
leuk in de boom
of op tafel

SET/15
KERSTKAARTEN
diverse luxe designs
incl. enveloppen
15x10.5 cm

KANTEN
HIPSTER
zwart
maten S-XL

DAMES
HUISPAK
diverse kleuren
fleece
maten S-XL

KINDER
VUURWERKPAKKET
fop- en schertsvuurwerk
met veel verschillende 
soorten sterretjes, 
morning glory 
en party poppers

750 ML FEESTTIP!

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

Titel

Kerst & nieuw vier je bij 
café d’n Toel
Ook dit jaar heeft café d’n Toel een 
vol programma met de feestdagen. 
We beginnen aanstaande vrijdag met 
de kerstborrel voor iedereen!  Er zul-
len deze avond  hapjes worden ge-
serveerd en natuurlijk niet te verge-
ten onze  band “Puur” zorgt voor de 
muziek. 

Kerstavond 24 december gaan we uit 
ons dak met een 70 & 80 party met 
een bekende DJ. Dit spektakel zal 
rond de klok van 20.00 uur beginnen 
en kan jong en oud met de voetjes van 
de vloer krijgen met muziek van toen! 
Op 25 december (1ste kerstdag) zijn 
we open vanaf 18.00 uur. Dan komt 
het duo “2rumble” weer naar Olland 
toe. Het belooft weer een gezellige 
avond te worden. Alle andere dagen 
gewoon om 10.00 uur open. Op 26 

december (2de kerstdag) gaan we 
knallen met onze 90’s party! Met Dj 
Coenio die, pas uitgeroepen is tot de 
beste allround dj van Nederland. Deze 
DJ staat op alle bekende 90’s party’s 
te draaien door heel Nederland. Op 
31 december (oud & nieuw)  wordt 
net als alle andere dagen een gezel-
lig feest met ‘iedereen is DJ’. Altijd al 
DJ willen zijn? Dat kan nu in café d’n 
Toel. Laat je gaan tijdens deze avond 
en laat zien wat je in huis hebt. Ga er-
van door als beste DJ van Olland met 
natuurlijk een mooie prijs! Op 1 janu-
ari gaan we het nieuwe jaar in knallen 
met onze Nieuwjaars receptie vanaf 
18.00 uur. Dan zal voor ons optreden 
Esther & Dirk dit duo kent natuurlijk 
iedereen van You & Me. Café d’n Toel 
wenst iedereen alvast prettige kerst-
dagen en een voorspoedig 2014!

advertorial

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
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5492 BN  Sint-Oedenrode
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Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

DE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN! 

VERKRIJGBAAR 
IN DE MATEN 36-54

Tevens volop
tassen 

&
sieraden!
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koopzondag
VAN 12.00-17.00u

Open dag paardensportcentrum: “indrukwekkend”

Indrukwekkend. Dat was met stip 
het meest gehoorde woord bij de 
vele bezoekers van paardensport-
centrum De Kienehoef, tijdens de 
open dag zaterdag. Indrukwekkend 
op zich. Maar zeker ook indrukwek-
kend in een tijd waarin alles een 
tandje terug lijkt te moeten. 

Bij de benadering van het gebouw 
valt het al op. Ruim opgezet, de bes-
te materialen gebruikt. Alleen dat bij 
binnenkomst alles nieuw ruikt mag 
niet verbazen, maar de rest gaat me-
nig voorstellingsvermogen te boven. 
De trotse Michel Verbij en Paula van 
Rooij van het paardensportcentrum 
weten daar een mooi voorbeeld van. 
“Iemand die weinig verstand van 
paarden heeft vroeg ons of er drie 
paarden in zo’n box gingen. Nou, 
zo’n box is dus voor één paard. Wij 
lopen dan ook ver vooruit op het 
gebied van dierenwelzijn.” En dat is 
ook te zien aan de extra voorzienin-
gen, waar menig mens van staat te 
watertanden. Wie heeft bijvoorbeeld 
thuis de ruimte en het geld voor een 
infraroodcabine? Het paardensport-

centrum heeft 
er twee. Voor 
paarden uiter-
aard. Met als 
o p v a l l e n d s t e 
voorziening een 
aquatrainer voor 
paarden met 
been- of rug-
blessures, een van de weinige in 
Nederland. 

Ook de standaard aankleding ademt 
luxe. Vloeren van ingemetselde ge-
bakken klinkers, al het ijzerwerk is 
RVS, de hoge nok voorzien van licht-
doorlatend polycarbonaat, de wan-
den van de binnenmanege bekleed 
met gewelfd superdik spaanplaat, 
“horseproof” en toch comfortabel 
ingeval van een navigatiefoutje, ook 
voor de ruiter. Voor de ruiter is een 
zogeheten flexchair in huis, om even-
tuele problemen bij het paardrijden 
inzichtelijk te maken. 

Rest de vraag, hoe dat allemaal mo-
gelijk is en rendabel gemaakt kan 
worden, in een tijd dat het ook de 

paardenwereld even wat 
minder gaat. Verbij is daar stellig in. 
“Gelukkig heeft de lokale Rabobank 
en Rabobank Nederland altijd geloofd 
in ons plan. Na diverse marktonder-
zoeken was iedereen overtuigd. Voor 
initiatieven als dit moet je out of the 
box denken. Van de gewone dingen 
in het leven is er al veel te veel. Kwali-
teit wint altijd. Over vijftien jaar staat 
dit nog steeds als een huis. En de 
hoofdmoot van ons concept is recre-
atie. Veel echte paardenliefhebbers 
nemen hier op de camping genoegen 
met een trekkershutje, als hun paard 
het maar goed heeft.”  

v.l.n.r.: Mevr. van Rooij sr., Michel Verbij en 
dochter Michelle, Henriette van den Berk

06 514 114 77               www.keadin.nl

Kerstconcert accordeonvereniging 
Tutta la Forza
Odendael mag zich op gaan maken 
voor het Kertsconcert van accorde-
onvereniging Tutta la Forza. Dirigen-
te Marianne van Eeten zal haar muzi-
kale manschappen naar grote hoogte 
doen stijgen, dus ga gerust luisteren.

Om in de sfeer te komen van Kerst 
spelen de twee orkesten van Tutta la 

Forza; Prima en Secunda, bekende 
Kerstnummers voor u. Nummers in 
de originele uitvoering, maar ook 
nummers met een modern geluid. 
Het concert vindt aanstaande zon-
dag plaats van 11.00 tot 12.30 uur 
in Odendael.
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Mestinitiatief ZMD sleept eerste 
Initiatiefprijs ZLTO in de wacht

De Stichting ZMD heeft afgelopen 
donderdag de eerste prijs ( € 2.500,-) 
gewonnen van de ZLTO –Initiatief-
prijs. Voor de publieksprijs waar 
velen voor gestemd hebben is het 
Mestinitiatief tweede geworden. 

In het Mestinitiatief zijn enkele Rooi-
enaren betrokken. Zo is Pieter 
Verhoeven van de Boxtelseweg in 
Olland voorzitter en planner van de 
huidige 50.000 ton mestvloeistof die 
momenteel wordt verwerkt. Marcel 
Aarts uit de Hoogstraat is bestuurslid 
en Theo Jansen bestuurslid en pen-
ningmeester. 

Jansen: “Ik ben sinds mijn pensio-
nering hier intensief mee bezig ge-
weest, vergaderen met het bestuur 
en diverse andere instanties op het 
gebied van  mestverwerking, ge-
sprekken, proeven opzetten, overleg 
met het Ministerie , Rendac, Ecoson, 
ZLTO , Mestac etcetera.
Daarbij tevens het opstellen van 
contracten, facturering, BTW en 
VPB aangifte , dus de totale boek-
houding van Stichting ZMD.

De site van de ZLTO beschrijft het 
proces als volgt:
“Veehouders, verbonden in het 

Mestinitiatief Dommelland, zitten al 
ruim tien jaar om tafel om een duur-
zame oplossing uit te dokteren voor 
de verwerking van varkens- en kal-
vermest. Zeventig varkenshouders 
hebben zich nu al gecontracteerd 
om meer dan 100.000 ton mest te 
verwerken in de nieuwe fabriek bij 
Ecoson, onderdeel van Vion Ingre-
dients. De verwerking start in april 
2014. 'We hebben de link gelegd 
tussen de boerenpraktijk en de in-
dustriële verwerking', zegt René de 
Louw, secretaris van ZLTO Mestiniti-
atief Dommelland (ZMD).”

Bron: ZLTO V.l.n.r: Hans Huijbers (voorzitter ZLTO), René de Louw (ZMD), Marcel Aarts (ZMD), Marcel Berkvens 
(ZMD), Theo Jansen (ZMD), Pieter Verhoeven (ZMD), Elies Lemkes-Straver (directeur ZLTO)

Cultuur- en Landschapswandeling 
van IVN
Het IVN sint-Oedenrode houdt zoals 
elk jaar op derde kerstdag – vrijdag 
27 december -  een mooie wande-
ling voor het hele gezin. Het thema 
is dit jaar een landschapswandeling 
waarbij aandacht wordt besteed aan 
de oude cultuurwaarden die in het 
gebied aanwezig zijn. 

Een voorbeeld hiervan zijn de bij-
zondere oude knotberken die aan de 
zandweg Grove Den zijn te vinden. 
Vertrekpunt van de wandeling is het 
parkeerterrein bij het Park de Kie-
nehoef. We vertrekken om 10.30. 
Iedereen is welkom. Ook voor de 
jeugd is het prima te doen en leer-
zaam. Het is raadzaam om water-
bestendig schoeisel te dragen. De 
wandeling zal tot ca 12.30 duren. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met IVN Rooi, ivnrooi@
gmail.com of kijk even op de web-

site voor de laatste informatie 
www.ivnrooi.nl. 

foto: Henri van Weert

Liefde voor de harp

De liefde voor de harp (arparmor) 
stond zondagmiddag centraal. 
Liefhebbers van Latijnse muziek 
zaten goed in de Knoptoren. Deze 
middag was er een concert van 
Claudia en Manito. Dit muzikale 
tweetal bracht een afwisselend 
programma met muziek uit diverse 
Zuid-Amerikaanse landen. Met on-
der andere tango’s, polka’s en bo-
lero’s.

Een gedeelte van het repertoire was 
instrumentaal en werd gespeeld op 
de Paraguyaanse harp. Deze harp 
was in de jaren zestig vaker te ho-
ren in de groep Los Paraguayas. 
Op dit instrument speelde Claudia 
melancholische zamba's en tango's 
uit Argentinië en stukken uit Para-
guay en Venezuela. Veel van deze 
nummers zijn haar bijgebracht door 
haar vader. Zelf zowel zanger als 
gitarist en geboren onder de Cari-
bische zon.

Door hem heeft zij ook de Paraguy-
aanse harp leren bespelen. Claudia 

behoort tot de weinigen die op het 
traditionele muziekinstrument uit 
de voeten kan. Met passie bracht  
Claudia ook Spaanstalige liederen 
uit het Latijns-Amerikaanse con-
tinent ten gehore. Deze gingen 
natuurlijk over ‘amor’, over harts-
tocht, liefde en jaloezie. De liederen 
werden ondersteund door warme 
gitaarklanken. Met haar zwoele 
stemgeluid treft Claudia het juiste 
gevoel dat bij deze muziek past. 
Zigeunergitarist Manito vulde het 
spel van Claudia aan met vurige 
solo's en gevoelige fraseringen. Hij 
heeft altijd voorkeur gehad voor de 
Spaanse gitaar, volgens hem 'een 
verlengstuk van je ziel'. Zijn spel 
is intuïtief en heeft veel dynamiek. 
Dankzij de vele improvisaties klinkt 
zijn muziek spontaan.

Het laatste nummer van het pro-
gramma was ‘El condor Pasa’ dat 
door de aanwezigen werd meege-
zongen en daarna als toegift; de 
muziek over de ‘lokvogel. (Organi-
satie: Roois Kultuur Kontakt.)

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

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

 OPEN HUIS
GROTE BEEMD 3      BOXTEL      T: 0411 - 67 22 19

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

bhc.nl

talent telt mee op het 
Rob’s

Baanderherenweg 2, Boxtel  T. 0411 67 69 24

Foto: Cor van Oorschot

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS



Woensdag 18 december 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe32 
Sponsoren racen mee met 
Rooise rallyrijders

autosport

Met speels gemak stuurt Mats van den Brand 
zijn bolide door de bochten van het Eurocircuit 
in Valkenswaard. Dit keer zit niet zijn navigator 
Eddy Smeets naast hem, maar één van de vele 
bezoekers van de sponsordag, die Mats samen 
met rallycollega Roel van der Zanden heeft ge-
organiseerd. 

Om en om laten de Nijnselse coureurs hun gas-
ten proeven hoe het is om in een rallyauto te ra-
cen. Als bijrijder natuurlijk, want de professionals 
houden zelf de touwtjes in handen om ongeluk-
ken te vorokomen. De surrogaat-navigators vin-
den het al lang best. De één na de ander stapt 
euforisch uit de wagen na drie rondjes knallen. 
“Dit is de leukste manier om onze sponsoren en 
relaties te bedanken voor het afgelopen jaar”, 
vertelt Roel. Mats weet als geen ander hoe be-
langrijk het is om zijn ‘supporters’ in het zonnetje 
te zetten. Mede dankzij hen kan hij namelijk zijn 
dure sport beoefenen. Wil je zien hoe de racers 

hun rondjes reden en ben je benieuwd naar de 
Open Dag? Scan dan deze pagina in met Layar 
en zie het filmpje van TV Meierij.

ZAAL OPEN 21:00
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KORTINGEN TOT
VANAF 20 DECEMBER OP DE 1E VERDIEPING

70%7070%%70707070
SPORT–MODE ARTIKELEN
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

SuperKieneninSon.nl
   

   in het Vestzaktheater Son en Breugel

22 december 2013

Hoofdprijs 
10-daagse stedentrip voor 2 personen 

Aanvang 19:30 uur    
Zaal open 18:30 uur    

  
Jackpot € 300,-    Jackpot € 300,-    

Overige prijzen:     
Tablet, 1 jaar gratis kienen,    

kerstbloemstukken,    
iedere bezoeker een prijsje     

en gratis koffie.    
    

Kerst-Super-Kienen

Opbrengst t.b.v. harmonie       
Pro Honore et Virtute      

Toon Bekkers kijkt terug op acht jaar voorzitterschap van Rhode

“Ik heb er nooit spijt van gehad, dat ik ja heb gezegd”

Na acht jaar voorzitterschap vindt 
Toon Bekkers het tijd om de hamer 
over te dragen. De bouw van de 
nieuwe kleedlokalen is voor Toon de 
kroon op het werk. Maar ook alle an-
dere dingen die in die afgelopen acht 
jaar zijn gebeurd, had hij voor geen 
goud willen missen.

Eigenlijk werd Toon bij toeval voorzit-
ter. “Mijn zoon Wout voetbalde in die 
tijd in het eerste van Rhode. De func-
tie van voorzitter was toen vacant en 
Wout zei dat ik wel een goede voorzit-
ter zou zijn. Het duurde dan ook niet 
lang of Rinus Timmers en Wim van 
Meijl kwamen op visite. Ik ben toen 
voorzitter geworden en ik heb er geen 
moment spijt van gehad dat ik die 
functie heb aanvaard”.

Elk weekend plezier voor duizenden 
mensen
Toon kan de voorzittershamer met 
een gerust hart overdragen aan zijn 
opvolger Wim van Meijl. Rhode is 
een gezonde vereniging met bijna ne-
genhonderd leden. Ongeveer de helft 
daarvan zijn jeugdleden. Maar Bekkers 
is ook trots op de ongeveer honderd-
vijftig vrijwilligers die zich iedere week 
weer belangeloos voor Rhode inzet-
ten. Vooral door hun inzet kunnen elk 
weekend weer duizenden mensen op 
het veld en langs de lijn even al hun 
zorgen vergeten. Want, zo zegt Toon, 

“een bestuur doet veel werk, maar het 
bestuur en ook de voorzitter kunnen 
onmogelijk die bijna negenhonderd 
mensen elke week weer laten voetbal-
len. Dat is echt het werk van de vrij-
willigers. Een bestuur bestuurt, maar 
de vrijwilligers, die doen het echte 
werk!”.

Rhode in beweging
Een ander initiatief dat Toon bijzon-
der waardeert is ‘Rhode in beweging’. 
“Dat is een club van een man of tien, 
die het bestuur met raad, maar vooral 
met daad bijstaan. Zij fungeren een 
beetje als klankbord tussen de leden 
en het bestuur. Zij zoeken vrijwilligers 
voor de verschillende werkzaamheden 
die moeten gebeuren. Met deze club is 
Rhode toekomstproof”, zegt Bekkers.

Twee kunstgrasvelden zou mooi zijn
Over het antwoord op de vraag, wat 
Toon zou doen als hij voor Rhode een 
grote zak met geld zou krijgen, hoeft 
hij niet lang na te denken. “Ik zou 
meteen twee kunstgrasvelden aan la-
ten leggen. De velden in de Neul zijn 
erg snel onbespeelbaar, het hoeft maar 
een beetje te regenen en we liggen er 
uit. Het is bijna competitievervalsing. 
Andere verenigingen kunnen gewoon 
heel de winter door trainen, terwijl wij 
regelmatig stil liggen. Daardoor lopen 
wij ten opzichte van die andere clubs 
al snel een achterstand op. Zeker voor 

de selectie, die eigenlijk geen echte 
winterstop kent, is het van belang dat 
ze ook in de winter door kunnen trai-
nen”.

Mooi moment om terug te treden
Dat Toon juist nu stopt als voorzitter 
komt voor veel mensen toch als een 
verrassing. “Normaal gesproken heb-
ben bestuursleden bij Rhode een ter-
mijn van drie jaar. Het zou dan logi-
scher zijn als ik pas volgend jaar zou 
aftreden. Maar ik vind het nu, nu de 
nieuwe kleedkamers er aan komen 
een mooi moment om plaats te ma-
ken voor nieuw bloed. Daarnaast is 
ook mijn vrouw nu gestopt met wer-
ken en is het mooi om meer tijd met 
elkaar door te brengen. Daarnaast ben 
ik actief in de stichting Zilvervloot. Dat 
is een stichting die mensen vanaf 45 
jaar met een HBO of academische 
opleiding die werkeloos worden aan 
een nieuwe baan helpt. Dat is ontzet-
tend dankbaar werk. Deze mensen zijn 
heel goed in hun vak. Maar ze heb-
ben nooit geleerd om zich zelf op de 
arbeidsmarkt aan te prijzen. Wij leren 
ze op zoek gaan naar zichzelf en dat 
heeft succes. Ik kan met enige trots 
zeggen dat het ons lukt om tachtig 
procent van deze mensen aan een 
nieuwe baan te helpen.

Promotie naar eerste klas was hoog-
tepunt
Natuurlijk ontkomt ook Toon Bekkers 
niet aan de twee standaardvragen die 
iedere scheidend bestuurder gesteld 
krijgt. Wat is het mooiste moment tij-
dens jouw voorzitterschap geweest en 
wat was het vervelendste moment? 
Over het mooiste moment hoeft Bek-
kers niet lang na te denken. “Dat was 
ongeveer een half jaar nadat ik voor-
zitter werd. Rhode promoveerde toen 
naar de eerste klasse KNVB. Dat is na-
tuurlijk het mooiste wat een voorzitter 
van een voetbalclub zich voor kan stel-
len”. Over de vraag wat zijn slechtste 
ervaring was, moet hij langer naden-
ken. “Eigenlijk kan ik niets bedenken 
dat negatief was in die tijd”. En dat 
laatste is ook iets om trots op te zijn. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap
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Finalisten Ollandse 
biljartkampioenschappen bekend

biljarten

Afgelopen vrijdag werd de halve fina-
le in café D’n Toel gespeeld. De hal-
ve finalisten speelden vol overgave 
voor een plaats in de finale. De vele 
toeschouwers hebben overwegend 
mooie en spannende partijen gezien. 

In de eerste partij moest Bart v.d. Bergh 
aantreden tegen Wim v.d. Zanden. 
Wim bood de nodige tegenstand maar 
legde het uiteindelijk af. Wil Koolen 
ging matig van start maar herstelde 
zich tijdens zijn partij. Hij had toch nog 
28 beurten nodig om zijn rivaal Mark 
v.d. Laar van zich af te schudden. 
Antoon Versantvoort ging aanvanke-
lijk goed van start. Zijn tegenstander 
Gerard v.d. Tillaart bouwde zijn partij 
rustig op en speelde zich met een serie 
van 23 naar de finale. Jos Essens moest 
het nipt afleggen tegen Rien Kastelijn. 
Deze partij bleef tot het einde toe 
spannend omdat Jos de nodige spor-
tieve tegenstand bood. De partij tus-
sen Ad v.d. Bergh en Mark Verhagen 
moest verlengd worden. Ad maakte 
zijn partij uit terwijl Mark in zijn gelijk-
makende beurt zijn ontbrekende vijf 
caramboles maakte (stand tien tegen 
tien). In de verlenging werd Ad win-

naar. Michael Toelen liet voortreffe-
lijk spel zien en was de smaakmaker 
van de avond. Michael had slechts 13 
beurten nodig. Dit was tevens de kort-
ste partij van de avond. Cees Bouter 
kwam vanaf het begin niet goed in zijn 
spel. In De Dorpsherberg wordt a.s. 
vrijdag 20 december aanvang 19.30 
uur zowel het klassen kampioenschap 
als het algemene kampioenschap ge-
speeld. De wedstrijdleiding hoopt de 
24ste editie van de Ollandse Biljart-
kampioenschappen af te sluiten met 
een fantastische finaleavond en wenst 
alle finalisten veel succes. Iedereen is 
vrijdagavond welkom in Café-Cafeta-
ria-Zaal “De Dorpsherberg”.     

Geplaatste spelers voor de finale.
Gerard v.d. Tillaart en Michael Toelen  
(A klasse); Wil Koolen en Ad v.d. Bergh 
(B klasse); Bart v.d. Bergh en Rien Kas-
telijn (C klasse). 
Programma vrijdagavond 20-12-
2013.
Klassen kampioenschap: 19.30 uur C-
klasse. 20.15 uur A-klasse en 21.00 
uur B-klasse. Aansluitend worden de 
drie wedstrijden om het algemeen 
kampioenschap gespeeld. 

Internationale wandeltocht OLATwandelen

Op vrijdag 27 december houden Wandelsportvereni-
ging OLAT (NL) en Wandelclub Milieu 2000 (B) voor 
de 22e keer hun internationale Grenzeloze Tocht. 

Na Kerst is het voor ieder goed weer eens flink te bewe-
gen en men kan op deze dag zowel van Luijksgestel naar 
Lommel als van Lommel naar Luijksgestel wandelen.  De 
tocht kan gelopen worden in blokjes van 8 kilometer en 
veelvouden daarvan, zodat er keuze is uit 8, 16, 24 of 
32 kilometer wandelplezier. Er rijden pendelbussen zodat 
de mogelijkheden in trajectkeuzes groot is en men ook 
altijd weer bij het startpunt kan terugkomen. Iedereen 
kan hierdoor de tocht naar eigen wens invullen: starten 
in België, starten in Nederland, een "enkeltje" met de 
bus of een "retourtje" met de benenwagen. Het "pij-
len" gebeurt op de bekende OLAT wijze. Zoals men van 
OLAT mag verwachten wordt er veel over onverharde 
paden gewandeld door dit mooie grensgebied met zijn 
rijke variatie aan bossen, heide, open gebieden en na-
tuurlijk de Sahara. Nieuwe wandelaars zullen zich ver-
bazen over de schoonheid, de rust en stilte, passend in 
deze tijd van het jaar. Voor wandelaars die al vaker de 
Grenzeloze Tocht hebben gewandeld is het goed te we-
ten dat er in België een nieuwe startlocatie is gekomen in 
Lommel-Werkplaatsen en dat daardoor nieuwe routes in 
het traject zijn opgenomen. De Lommelse Sahara komt 
nu nog meer in beeld. 

Startlocatie in Nederland is 
Camping De Zwarte Bergen, 
Zwarte Bergendreef 1, 5575 
XP Luijksgestel.  Alle afstan-
den mogen vanaf 08.00 uur 
starten. De 32 km tot 10.00 
uur, de 24 km tot 11.00 uur 
en de 16 en 8 km tot 12.00 
uur. Men moet voor 17.00 
uur weer terug zijn op de 
startlocatie. Onderweg is na 
8 km een centrale rustpost 
ingericht in het gebouw van 
Scoutsheem. Er hangen pij-
len en men krijgt een route-
beschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen genieten 
50% korting op het inschrijf-
geld. Nadere informatie op 
www.olat.nl of grens@olat.nl  

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
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TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen
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Schutters Ontspanning schieten wedstrijden 
en sluiten eeuwfeest af

handboogschieten

Dinsdagmiddag hebben de leden van de Ro-
zelaer een feestelijke wedstrijd geschoten 
welke in het teken stond van het Eeuwfeest. 
Geschoten werd tegen je jaargemiddelde. 
Winnaar van de Eeuw-beker was Jan Habra-
ken, hij schoot het dichtst bij zijn gemiddel-
de. Voor alle schutters was er een prijs welke 
via loting kon worden opgehaald. Verdere 
uitslagen: Jan van Bergen 224, Antoon Ver-
voort 221, Jan van Erp 217, Leo van Breugel 
208, Jan Gordijn 200, Toon Hermes 187, Ron 
Spijker 182, Wim Boonstoppel 179, Albert 
van Ofwegen 168, Jan Lathouwers 104 en 
Jan Habraken 122. 

Op dinsdagavond heeft het team van Ont-
spanning de eerste wedstrijd in de 25 meter 1 
pijl geschoten. De uitslagen waren: John van 
Mulukom 218, Mart Verhoeven 193, Jos van 
den Berg 190, Toon Hermes 165 en Albert 
van Ofwegen 133. Met een totaal van 899 
werd de eerste wedstrijd in de D-klasse ge-
wonnen.
Op vrijdagavond is door de senioren van 
Ontspanning geschoten voor de beker van 
het 100-jarig bestaan. Ook deze feestelijke 
wedstrijd ging erom zo dicht mogelijk bij je 
jaargemiddelde te schieten. Winnaar van de 
beker werd William Huyberts met een score 
van 224 en een verschil t.o.v. het jaargemid-
delde van 1 punt. Verder uitslagen: John van 
Mulukom 196-3, Frans van der Braak 195-3, 
Jan Gordijn 170-3, Wim Boonstoppel 159-5, 
Rene van der Heijden 196-6, Wil Kivits 207-
6, Mart Verhoeven 215-6, Jan van Bergen 
214-7, Saskia Boonstoppel 185-8, Ron Spij-
ker 148-10, Antoon Vervoort 218-11, Mark 
Kuys 192-13, Agnes Vissers 143-14, Jan van 
Erp 201-18, Toon Hermes 157-18, Mart Ver-
hoeven 195-20 en Michael Moonen 166-55.

 De jeugd van Ontspanning schoot op vrij-
dagavond ook de eerste wedstrijd in de 
25m1p competitie. Zij schoten in Liempde. 
De uitslagen waren: Piet van den Berg 238, 

Remco Boleij 123, Dani Hobbelen 196 (PR), 
Tim Hulsen 120, Daan Martens 195, Teun 
Martens 148, Ray Matuszewski 108, Dione 
Mesu 212, Floris Mesu 201, Thomas Mesu 
129, Simon Roumen 113, Lotte Steijaert 216 
(PR) en Simon Boersbroek 175.

Op zaterdag schoten Dione en Floris Mesu en 
Piet en Sjef van den Berg een indoorfita in 
Schijndel. Floris schoot 495 punten en werd 
6e bij de heren cadetten. Dione schoot 511 
punten en werd tweede bij de dames cadet-
ten. Piet schoot 565 punten en werd derde bij 
de heren cadetten. Sjef schoot 591 en werd 
eerste bij de heren.

Zaterdag is het 100-jarig jubileum afgesloten 
met een fantastische feestavond. Om 17 uur 
werd de avond geopend met een uitgebreide 
Brabantse koffietafel welke door eigen leden 
werd verzorgd. Na verloting van de nodige 
prijzen onder de aanwezigen werd de avond 
opgeluisterd met prachtige live muziek uit de 
jaren 60, 70 en 80, verzorgd door de Band 
zonder Henk. Ook een duo goochelaars luis-
terde de avond verder op. Tussendoor waren 
weer de nodige hapjes, drankjes en gezellig-
heid. Na afloop gingen de schutters van Ont-
spanning met een voldaan gevoel naar huis. 
Hulde aan het feestcomité en iedereen die 
geholpen heeft om de festiviteiten rondom 
het 100-jaar jubileum te laten slagen. We 
hopen dat de vereniging er ook de komende 
jaren in slaagt om stand te houden op zowel 
sportief  als financieel gebied. Hopelijk draagt 
ook de politiek hieraan haar steentje bij.

Op maandagavond hebben de Vrienden van 
Pieter Breugel hun clubavond. Op dinsdag-
middag heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Op vrijdagavond 20 december wordt gescho-
ten voor de oudejaars trofee. De leden heb-
ben een eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is. De jeugd-
trainingen zijn op woensdagavond.

Rooise BMX’ers in actie in Frankrijkbmx

Op zaterdag 14 december hebben 
Kyro van Schijndel en Koen van der 
Wijst in Saint-Etienne (Fr) wedstrij-
den gereden. Kyro reed in de ca-
tegorie boys 9/10 jarigen, terwijl 
Koen zich manifesteerde bij de boys 
15/16 jarigen.

Kyro reed een knap toernooi door in 
de manches 1e, 2e en 2e te worden. 
Ook in de halve finale pakte hij een 
tweede plaats. In de finale werd hij 
achtste. Dorpsgenoot Koen kwam 
zowel op zaterdag als zondag tot de 
achtste finale. Op zaterdag werd hij 
in de manches 1e, 2e en 2e. In de 

volgende ronde werd hij ook twee-
de. In de 1/8 finale viel hij jammer-
lijk. Ook op zondag strandde Koen 
in de 1/8 finale. Daarin werd hij 6e. 
In de rondes ervoor ging het beter. 
Twee keer tweede en een keer eerste 
in de manches en tweede tijdens de 
tweede ronde. 

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

zaterdag 21 december 
vanaf half 10

de band Budokan Buddies
�80s en 90s covers�

24 december 
kerstavond 

vanaf half 10 kerstconcert met 

de Lord of Flames

Nina van Enckevort kringkampioen
Er zijn vijf selectiewedstrijden om 
kwalificatie voor de Brabantse Kam-
pioenschappen af te dwingen. Voor 
deze wedstrijden heeft Nina van 
Enckevort van de Vresselse Ruiters, 
met haar pony Mistery, laten zien 
dat ze de beste scores had van Kring 
Eindhoven. Daarom is ze Kringkam-
pioen in de DL klasse.

Deze plaats had ze ook te danken 
door tweede te worden met haar 

pony, afgelopen zondag op de indoor 
wedstrijd in Geldrop. In de DM klasse 
wist Veerle van de Pasch in Geldrop na 
een foutloos parcours en een foutloze 
barrage met een snelle tijd de vijfde 
plaats te bemachtigen. Over een 
aantal weken zullen de deelnemers 
bekend worden gemaakt die weer 
mogen gaan strijden om de hoogste 
eer van Brabant. Er zullen dan zeker 
nog een aantal Vresselse Ruiters deel 
uitmaken van de geselecteerden.

Inge Heesakkers en Leonie Jochems 
vooraan in dressuurrubrieken
Dat Inge Heesakkers van de Nijnselse 
Ruiters met haar paard Cora het 
goed voor elkaar heeft blijkt steeds 
weer opnieuw. Ook de afgelopen 
weekenden was dit aan hun resul-
taten te zien. In Uden werd zij 2e in 
de klasse L1 en afgelopen weekend 
wist Inge op een wedstrijd speciaal 
voor Barokke paarden in Berlicum 
de winst in de klasse L1 te pakken.

Leonie Jochems startte met haar 
jonge paard voor de eerste keer in 
de dressuurring. Dit deed ze op de 

wedstrijd in Liempde. Leonie liet zien 
dat Ferovanck er helemaal klaar voor 
is. Ze mocht de 1e prijs mee naar 
huis nemen.
Thom van Dijck deed afgelopen 
weekend in Asten mee met een aan-
tal van zijn paarden. Hij keerde met 
mooie resultaten op zak huiswaarts. 
In de klasse M werd hij met Archer 
3e en met April 5e. In de klasse Z 
reed hij Albin naar de 5e prijs. Juliët 
Bosshardt bracht Dalve op de spring-
wedstrijd in Boxtel uit. In de klasse B 
behaalde zij de 7e prijs.

Winst voor diverse Rooise Ruiters

Verschillende leden van de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters zijn de afge-
lopen twee weken fanatiek gestart. 
Ze haalden stuk voor stuk mooie 
prijzen binnen. Dit weekend won-
nen zelfs drie combinaties.

In Boxtel stond dit weekend een 
springwedstrijd op het programma. 
Maar liefst driemaal ging de winst 
naar een Rooise combinatie. Julia 
Geers nam op zaterdag deel in de 
klasse L. Ze wist haar paard Alexan-
der als enige ruiter van deze rubriek 
foutloos rond te sturen. Dit zorgde 
ervoor dat ze zonder barrage de 

winst in ontvangst mocht nemen. 
In de klasse Z kwam Bram van Gaal 
met Wannebee aan de start. Bram 
liet alle andere combinaties achter 
zich. Hij behaalde eveneens als enige 
combinatie een foutloze ronde. De 
klasse B, waar Peter van Gaal aan 
de start was verschenen, was eerder 
op de dag al gereden. Hij liet daarin 
twee mooie ritten zien die beloond 
werden met 80 punten voor stijl. 
Hiermee mochten Peter en Elstar de 
eerste prijs in ontvangst nemen. 
Laura Petersen startte met haar paard 
Divident vorige week voor het eerst 
een klasse hoger. Ze gingen het pro-

beren in de klasse M2. Ze lieten een 
goede proef zien, die knap werd be-
loond met een 2e plaats. Dit week-
end namen zij wederom met succes 
deel op de wedstrijd in Nederweert. 
Ditmaal gingen zij met een 2e en 3e 
prijs aan de haal. Vorige week nam 
Ingrid de Groot deel aan de dressuur-
wedstrijd in Uden. In de klasse B reed 
zij haar paard Evita Black naar een 3e 
en 1ste plaats.  Dat Evelyne Evers ook 
weer terug is op de wedstrijden bleek 
dit weekend op de dressuurwedstrijd 
in Liempde. In de klasse M1 reed ze 
met Ohlala een nette proef, waarmee 
ze op een 2e plaats eindigden. 

paardensport
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Ruby van der Linden
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Komende zondag is Ruby van der 
Linden speelster van de wedstrijd bij 
KV Rooi 1 tegen Stormvogels 1. Zij 
mag om 12.30 uur de eerste door-
loopbal van de wedstrijd nemen en 
daarna het team aanmoedigen van-
af de reservebank.
Ruby zit in groep 4 en speelt in de 
E2 van KV Rooi en doet dat erg fa-
natiek. Ze is altijd aanwezig bij de 
trainingen en de wedstrijd op za-
terdag. Naast korfballen zit ze ook 
nog op turnen. KV Rooi wenst haar 
samen met haar ouders en broertje 
een hele sportieve middag toe.

KV Rooi verliest van Olympia

KV Rooi speelde dit weekend tegen 
Olympia. Vol goede moed begon-
nen zij aan de wedstrijd. De wed-
strijd werd na drie minuten ge-
opend door Olympia, die vanuit een 
doorloopbal wist te scoren. 

KV Rooi werd snel wakker en wist 
door een mooi afstandschot en een 
korte kans het voortouw te nemen, 
1-2. Dat duurde niet lang want Olym-
pia had hier meteen een antwoord 
op en scoorde maarliefst vijf keer uit 
doorloopballen. Zo ging Rooi de rust 
in met een 6-2 achterstand. 
In de rust werd het team opgepept. 
Er moest feller gewerkt worden aan 

de kant van Rooi. De dames gingen 
hier na de rust meteen mee aan de 
slag en openden de tweede helft 
met een prachtig afstandschot en 
een mooie uitgespeelde korte kans, 
waardoor de stand op 6-4 stond. 
Helaas was KV Rooi niet scherp ge-
noeg in de verdediging. Hier maakte 
Olympia gebruik van en scoorde 
meteen in dezelfde minuut van af-
stand. Vanaf de 10de minuut in de 
tweede helft kreeg KV Rooi het weer 
moeilijker, waardoor Olympia haar 
voorsprong probeerde door te druk-
ken. Hierdoor liep KV Rooi vanaf de 
17e minuut tegen een achterstand 
aan van 12-6. Toch gaven de dames 

van Rooi het niet op en streden tot 
de laatste minuut. Dit bleek ook uit 
het scoreverloop. Vanaf de 18e mi-
nuut schoot Rooi ook raak. Vanuit 
een aantal afstandschoten en een 
korte kans werd het zo in de 26ste 
minuut 12-11. De dames van Rooi 
streden om toch nog tot een gelijk-
spel te komen. In de laatste minuten 
van de wedstrijd kreeg KV Rooi nog 
een strafworp mee. Helaas wisten 
zij deze niet te benutten. Olympia 
zorgde in de laatste minuut voor een 
eindstand van 13-11. Een wedstrijd 
waar KV Rooi met het team samen 
heeft gestreden tot de laatste mi-
nuut, helaas was het niet genoeg. 

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

waterpolo Waterpolodames overwinteren 
puntloos

Afgelopen weekend zou het dan 
moeten gebeuren voor de waterpo-
lodames van Argo. De strijd om de 
laatste plaats tegen DZT uit Deurne 
stond op de agenda, een duel waar 
meer op het spel stond dan alleen 
de punten. 

Een saillant detail is namelijk de rol 
van Gerold Kivits, sinds dit seizoen 
de nieuwe trainer van Argo maar al 
sinds geruime tijd ook trainer/coach 
van de dames van DZT uit Deurne. 
Wie de punten ook zou pakken, hij 
had altijd wel iets te vieren. De strijd 

ging aanvankelijk gelijk op, halver-
wege de wedstrijd stond het 4-4 en 
dat was ook een goede afspiegeling 
van het verloop tot dan toe. Coach 
van Argo, Anja van Wanrooij, had 
haar dames goed geïnstrueerd en 
door een goede pressing en effici-
ent afmaken van de kansen leek er 
geen vuiltje aan de lucht. Echter, in 
het derde partje leek de concentra-
tie van de dames van Argo weg te 
zijn. In de verdediging werden een 
paar domme fouten gemaakt, aan-
vallend kwam Argo er niet of veel 
te langzaam uit en DZT ging fysiek 

harder spelen. Hierdoor kon DZT 
door 3 treffers achter elkaar een gat 
slaan en was de wedstrijd beslist. 
De einduitslag was 6-9 in het voor-
deel van DZT, de dames van Deurne 
komen nu met 7 punten net boven 
de degradatielijn staan.  Ondanks 
doelpunten van Josine Raaijmakers 
(4x), Linda de Brouwer en Gabri van 
Boxmeer bleef Argo met lege han-
den staan. In het tweede deel van de 
competitie zal er een klein wonder 
moeten gebeuren voor de dames 
uit Rooi, wil het degradatie kunnen 
voorkomen.

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

December is al duur genoeg! 10% 
korting op alles!

10% korting op alles (PRIJZEN te winnen) 
uitgezonderd van andere acties

25% korting op onze bovag menu-kaart 
onderhoudsbeurten! wegens succes deels verlengd!

Gazelle                 Goldline                 Giant

Rooise bodybuilder pakt derde 
prijs tijdens nationale wedstrijd

bodybuilding

Jimmy van der Heijden uit Sint Oe-
denrode deed afgelopen weekend 
mee aan de belangrijkste Body-
buildingwedstrijd van het jaar voor 
Nederlands Talent in de Koningshof 
te Veldhoven. Een groot toernooi; 
2400 verkochte kaarten en 240 

deelnemers in diverse klassen en 
leeftijdsgroepen.
Het was afzien voor Jimmy om dit 
te bereiken. Bijna dagelijks trainde 
hij dit jaar bij Sportcentrum van den 
Oever. Dieet na dieet onder begelei-
ding van North Side Sport voedings-
middelen uit Veghel. Zeker de laat-
ste paar maanden waren belangrijk 
om exact aan de juiste spiermassa 
te komen en op gewicht te blijven. 
Zaterdagmorgen ging de Rooienaar 
al in de vroege uurtjes naar Veldho-
ven, samen met zijn coach. Hij werd 
gekeurd, gewogen en gemeten en 
mocht door naar de grote finale van 
het jaar.

’s Middags maakte de gespierde 
Jimmy zich op voor de eerste ron-
des. Het zag er spectaculair uit. 
Jimmy was een beetje gespannen 
en dat was ook zichtbaar. Hoe je het 
doet, wordt niet vermeld, maar het 
publiek ziet de verschillen. Zondag 
was de grootste dag. Het ging veel 
beter met Jimmy dan op zaterdag. 
De twee dagen samen zijn beslis-
send voor de einduitslag.

Na lang wachten kreeg de Rooi-
enaar te horen dat hij derde was 
geworden. Een knappe prestatie, 
vooral na zijn vijfde plek van vorig 
jaar. Het publiek en zijn coach zijn 
zeer trots op hem. “Bij deze bedan-
ken wij dan ook Sportschool van de 
Oever en North Side Sports Veghel 
voor de geweldige medewerking en 
sponsoring. Op naar het volgende 
jaar”, besluit Jimmy.

KV Nijnsel met hakken over de sloot
Om bovenin te blijven meedraai-
en, was winst tegen het Lim-
burgse Gazelle 1 een vereiste. 
Tijdens een vorig treffen, bleken 
de dames van Gazelle een maatje 
te groot dus Nijnsel was scherp. 
Coach Fred van Oekel sprak dui-
delijke taal, meer druk geven en 
bovenal scoren.

Nijnsel begon direct met een aan-
tal vliegensvlugge aanvallen, ech-
ter de bal miste telkens de korf. 
Toch viel het eerste doelpunt voor 
Nijnsel al na drie minuten. Myrna 
Foolen wist zich van onder de korf 
te onttrekken aan de speelster van 
Gazelle en rondde uitstekend af. 
De verdediging van Nijnsel had 
het zwaar, want Gazelle was aan-
vallend enorm snel. Even vreesde 
Nijnsel voor een tegendoelpunt 
toen de scheidsrechter een vrije 

worp toekende, maar deze werd 
niet benut. Met veel moeite kreeg  
Nijnsel de bal naar het eigen aan-
valsvak, en eenmaal daar scoorde 
Sanne van Roosmalen op dezelfde 
wijze als Myrna, 2-0. Pas in de der-
tiende minuut viel het volgende 
doelpunt, echter in het voordeel 
van Gazelle. Nijnsel voelde Gazel-
les hete adem in de nek. Vanaf dat 
moment werd het spel van Nijnsel 
slordiger, wat tot veel balverlies 
leidde. Een mooie doorloopbal van 
Nicole de Koning deed het gat nog 
vergroten, maar de blijdschap bij 
Nijnsel was van zeer korte duur. 
Binnen enkele minuten volgde 
een doelpuntenreeks van Gazelle 
waardoor Nijnsel vlak voor rust 
niet langer op voorsprong stond, 
3-4.

Met nieuwe aanwijzingen van de 

coach betrad Nijnsel met opgehe-
ven hoofd het veld. Al snel leverde 
een verdedigingsfout van Ga-
zelle een strafworp op voor Nijn-
sel, waarmee Nicole de stand ge-
lijk bracht. Hoewel het aan beide 
kanten kansen regende, wist geen 
van de teams te scoren. Pas later 
in de tweede helft slaagden beide 
ploegen erin om enkele malen te 
scoren, 7-7. Met nog maar vijf mi-
nuten op de klok was de spanning 
om te snijden en de angst zat er bij 
Nijnsel goed in. Tot grote vreugde 
van Nijnsel viel een doorloopbal 
van wederom Nicole vlak voor 
het eindsignaal door het gat van 
de korf. Daarmee haalde Nijnsel 
de twee punten op het nippertje 
binnen. Doelpunten: Nicole de Ko-
ning (4x), Myrna Foolen, Sandra 
Verhagen en Sanne van Roosma-
len (1x).

Odisco 1 speelt verloren wedstrijd
Afgelopen zondag is Odisco 1 naar 
Sevenum gereisd om het op te ne-
men tegen Odos 1. Deze ploeg is in 
het verleden al ooit de tegenstander 
geweest, maar zijn nu gefuseerd met 
twee clubs, waardoor de tegenstand 
niet bekend was.

Het zat Odisco deze zondag niet mee: 
de dames uit Olland hadden geen 
coach en slechts één wisselspeler op de 
bank zitten en moesten beginnen met 
twee speelsters die niet helemaal fit 
waren. Vanaf het begin speelde Odisco 
al een verloren wedstrijd. En dat werd al 
snel duidelijk, want Odos 1 liet Odisco 
al snel tegen een 4-0 achterstand aan 
kijken. De thuisploeg speelde fysiek en 
profiteerde van de scheidsrechter die 
veel toe liet. Bovendien leek niet één 
doelpoging van Odisco er in te willen. 
Met een ruststand van 7-1 probeerde 
de Ollandse dames elkaar op te pep-
pen. Winnen was eigenlijk al geen op-
tie meer, dan maar proberen toch nog 
lekker samen te korfballen. 
Maar ook dat lukte niet, want Odisco 

leek uit het veld geslagen en had niets 
te vertellen in deze wedstrijd. De wed-
strijd werd steeds lomper naarmate de 
tijd verstreek. In de tweede helft vielen 
er eindelijk wat kansen in voor Odisco, 
maar dat mocht niet meer baten. De 
eindstand was 17-5; een geflateerde 
uitslag. Voor Odisco een wedstrijd om 
snel te vergeten. Doelpuntenmaak-
sters: 2x Dena Essens, Floor van Hees-
wijk, Myrthe van Heereveld en Marlon 
van Heeswijk. 

Ryan Lo-A-Njoe kampioen in 
Nieuw-Vennep, zus Dewy tweede

judo

Afgelopen zondag zijn Ryan en Dewy 
Lo-A-Njoe naar het Topjudotoernooi 
Haarlemmermeer, een groot toernooi 
in Nieuw-Vennep, geweest.

Ryan moest als eerste de mat op en 
zat in een grote sterk bezette poule.  
Hier moest hij vier wedstrijden judoën 
om uiteindelijk winnaar te worden. 
Daarna ging hij naar de kruisfinales. 
Daar trof hij een sterke judoka, die 
ook winnaar was van de andere poule 
en die er erg op gebrand was om van 
Ryan te winnen. Ryan maakte zich 
echter niet zo druk en maakte voor-

tijdig  met een mooie uittil-techniek 
een einde aan de wedstrijd en werd 
zo dus kampioen in Nieuw-Vennep. 
Dit was zijn laatste toernooi in de -15 
(jaar), vanaf januari gaat hij naar de 
-18 toe. Hierna mocht Dewy de mat 
op. Met zeer aanvallend judoën wist 
ze de eerst partijen met ippon te win-
nen en kwam ze in de finale terecht. 
Het was een spannende finale waar 
ze wat nieuwe technieken wilde uit-
proberen. Door een foutje verloor ze 
deze wedstrijd en werd ze tweede in 
Nieuw-Vennep. Al met al een mooi 
resultaat.

Cloeck & Moedigh 3 wint

jeu de boules

In de NJBB afdelingscompetitie speel-
de C&M 3 in de 1e klasse een inhaal-
wedstrijd thuis tegen PC Oisterwijk 
1. Het triplet Henk Robben/Toon 
van Erp/Gerrie van Erp wist  alle par-

tijen te winnen en legde daarmee 
het fundament voor de uiteindelijke 
overwinning met 7-2. Het team krijgt 
hiermee  weer aansluiting met de 
overige teams in deze klasse. 

Argozwemmen

Afgelopen vrijdag hebben namens 
Argo 10 zwemmers van de wed-
strijdgroep deelgenomen aan de 
LAC wedstrijd in zwembad ‘De 
Beemd’ in Veghel. Tijdens deze 
wedstrijd is er 3 keer een 1e plaats 
en 1 keer een 2e plaats behaald. 

Daarnaast zijn er 12 persoonlijke 
records gezwommen. Luc van Eijnd-
hoven zwom een Clubrecord op de 
1500m vrije slag in 23.16.16. Ko-
mende zaterdag worden de Argo 
Sprintkampioenschappen gehou-
den in zwembad De Neul voor alle 
zwemmers, aanmelden tot 16.30 
uur, aanvang wedstrijd 17.15 uur.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Tijdens de kerstvakantie van 23 december 2013 t/m 5 januari 2014 zijn er 
gewijzigde openingstijden.

Zondag 5 januari Nieuwjaarsplons van 10.30 - 13.00 uur, 
kijk op de website voor meer info en de kortingsbon.

Wij wensen u gezellige feestdagen en een gezond en sportief Nieuwjaar toe!
 
Namens alle medewerkers 
Sportbedrijf, Sint-Oedenrode

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:

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

•   Begeleidend zwemmen en  
  watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen
• Zonnebanken

Activiteiten  (deze tekst in blauwe balkje) 

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke  
activiteiten voor jong en oud: 
¥ Aqua-Joggen 
¥ Trim-Zwemmen 
¥ Baby-Peuterzwemmen  
¥ Fifty-Fit zwemsoos 
¥ Aqua-Fit 
¥ Junior-Zwemmen 
¥ Aqua-Kids 
¥ Begeleidend zwemmen en watergymnastiek voor ouderen 
¥ Recreatief zwemmen 
¥ Verenigingszwemmen 
¥ Discozwemmen 
¥ Zonnebanken 
 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN: 
Tijdens de kerstvakantie van 23 december 2013 t/m 5 januari 2014 zijn er gewijzigde 
openingstijden. 
  
Dag Dauwzwemmen Jeugd en 

volwassenen 
Volwassenen Doelgroepen 

Maandag 
23 december 

7.30 – 9.15 uur 13.30-15.30 uur 20.15 – 21.30 uur   

Dinsdag 
24 december 

  8.45  – 10.15 uur 
13.30 – 15.30 uur 

  12.00 – 13.15 uur 
Lunch zwemmen 

              GESLOTEN VAN 25 DECEMBER 2013 T/M 1 JANUARI 2014 
Donderdag  
2 januari  

  8.45  – 10.15 uur 
13.30 – 15.30 uur 

20.15 – 21.30 uur   

Vrijdag  
3 januari 

7.30 – 8.45 uur 13.30 – 15.30 uur   18.45 – 20.15 uur 
Disco zwemmen 

Zaterdag 
4 januari 

  13.30 – 15.30 uur     

Zondag 
5 januari 

      10.30 – 13.00 uur 
Nieuwjaars”Plons” 

  

Zondag 5 januari Nieuwjaarsplons van 10.30 - 13.00 uur, kijk op de website voor meer info en de 
kortingsbon. 
Wij wensen u gezellige feestdagen en een gezond en sportief Nieuwjaar toe! 

  
Namens alle medewerkers  
Sportbedrijf, Sint-Oedenrode 

  

Bekerkampioenschap van Brabant individueel

Arno Bloks van RDS naar fi nale
dammen

Op maandag 9 december werd de 
halve finale om het Brabants beker-
kampioenschap dammen in sport-
café ‘Dommelzicht’ gespeeld. Het 
lot had bepaald dat Arno Bloks en 
Martien van Erp, beiden spelend 
voor RDS, tegen elkaar uit kwamen.

In de andere halve finale partij speel-
den Johan Rijnen van DOG Uden 
tegen Theo van de Westelaken van 
d’Amateurs uit Sint Michielsge-
stel tegen elkaar. Door deze loting 
kwam zeker één RDS’er in de finale. 
Martien van Erp had aan remise vol-

doende om de finale te bereiken, 
terwijl Arno moest winnen om zich 
te plaatsen. In een zeer spannende 
partij waarbij  beide spelers elkaar 
lang in evenwicht hielden trok Arno 
Bloks uiteindelijk aan het langste 
eind. In een  complex eindspel met 
minimaal voordeel wist Arno na ruim 
vier uur spelen de winst naar zich toe 
te trekken en zich te plaatsen voor 
de finale.

In de andere partij wist cupfighter 
Theo van de Westelaken  Johan Rij-
nen op remise te houden en werd 
zodoende de andere finalist. Voor de 
Rooise damclub mogen we spreken 
van een mijlpaal in de clubhistorie. 
Voor het eerst stonden er twee spe-
lers in de halve finale en heeft één 
ervan zich weten te plaatsen voor 
de finale. Om Brabants kampioen 
te worden zal Arno, vanwege zijn 
hogere rating, in de finale moeten 
winnen van Theo van de Westela-
ken terwijl Theo voldoende heeft 
aan remise.

links Arno Bloks, rechts Martien van Erp

Recordaantal deelnemers 
Driedorpencross

Een recordaantal van 501 hardlo-
pers startten afgelopen zondag in 
de driedorpencross, georganiseerd 
door Fortuna ’67. Met 10 verschil-
lende starts, 28 verschillende cate-
gorieën en 26 prijsuitreikingen is dit 
evenement uitgegroeid tot een van 
de grootste sportevenementen van 
Sint-Oedenrode. 

Om 11 uur was de start van de trim-
mers en de volwassen wedstrijdlo-
pers. Bij de mannen won de stijlvol 
lopende Sander Halin uit Eindhoven 
voor de tweede maal op rij. Na af-
loop kondigde hij aan om volgend 
jaar voor de derde overwinning te 
gaan. In de categorie mannen 45 
tot 55 jaar, was er een superieure 
overwinning voor de winnaar van 
de zilveren medaille op het NK cross, 

Rachid Mohammadi. Rachid is van 
Marokkaanse afkomst en daar ligt 
ook de oorsprong van zijn loopcar-
rière. Op zijn twintigste kwam hij 
naar Nederland en won sindsdien 
al honderden wedstrijden. Hij houdt 
vooral van het zwaardere crossen en 
was dan ook in zijn nopjes met het 
geaccidenteerde parkoers. Het was 
een genot om dit lichtgewicht door 
de Coeveringse bossen te zien flit-
sen. Op het parkoers van 6 kilometer 
wist hij een voorsprong van bijna een 
minuut op te bouwen tot nummer 2 
Cornelis de Stigter. Regionale topper 
Peter Mijsberg uit Eerde wist in deze 
categorie de derde plek op te eisen. 
Marjon de Kok uit Goirle won overall 
bij de dames. Deze atlete van Prins 
Henrik won in 2012 nog zilver op het 
NK Cross. Bij de vrouwen 45 tot 55 

jaar was de overwinning voor Rikie 
Huyberts van Fortuna ’67. Op plek 2 
eindigde clubgenote Inge van Oijen.
Bij het middagprogramma voor de 
jeugdige atleten was de strijd vaak 
heftig. Onder de deelnemers waren 
ook medaillewinnaars van het NK 
cross. Zij wisten te winnen, of wer-
den verrassend de loef af gestoken. 
Vreugde en teleurstelling lagen hier 
dicht bij elkaar. Fortuna ’67 wist door 
de sterke concurrentie alleen een 
medaille te behalen in de categorie 
van de allerjongsten, de meisjes pu-
pillen C. Dit zijn meisjes van 5, 6 of 
7 jaar oud. Renske van de Sande liep 
hier naar een prachtige derde plek.
Na hun cross door het gebied waar 
de ‘dorpen’ Schijndel, Veghel en 
Sint-Oedenrode samenkomen, wer-
den alle deelnemers nog getrakteerd 
op een welverdiende warme kop 
erwtensoep. Overige uitslagen zijn 
te vinden op www.fortuna67.nl. In 
december 2014 is de volgende editie 
van de Driedorpencross.

hardlopen

Irene van Oijen en de 5 jarige Sanne Olislagers tijdens de driedorpencross. 

www.koekverlichting.nl

Koekverlichting Eindhoven
Stratumsedijk 39. Tel.: 040 - 21 20 674

Di t/m vrij: 10.00-13.00 uur, 14.00-18.00 uur. Za 10.00-17.00 uur

Van 3 t/m 21 december
totale verkoop met 21% btw-korting!

o.a. Artemide-Belux-Brand & van Egmond-Cini & Nils-Delta Light-
Flos-Fontana Arte-Foscarini-iGuzzini-Ingo Maurer-Jacco Maris 
Kreon-Luceplan-MaroeskaMetz-Modular Lighting-Oligo-Prandina-
Roger Pradier-Royal Botania-Terzani-Tre Ci Luce-Tobias Grau

Verkoop uit winkel

Ook decoratieve en klassieke verlichting

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Fc Uden-Ollandia 1   2-0
Ollandia 2-Blauw Geel 7  1-0
Ollandia 3-Gemert 12   1-3
Schijndel 12-Ollandia 4    4-4

Uitslagen jeugd:
Blauw Geel C1-Ollandia C1    6-0
Ollandia F1- Brandevoort F7  9-3

Programma zo 22/12:
Ollandia 1-Mariahout 1   14.30u
Ollandia 3-Avanti’31 8    11.00u
 
Programma jeugd do  2/1
A t/m E in sporthal de Streepen zaal-
voetbal tegen Boskant. 
Za 4/1:
In de kantine op sportpark Ekkerzicht 
activiteiten voor Mini’s, pupillen en 
junioren. Voor verdere info over beide 
jeugdactiviteiten kijk op de site www.
ollandia.nl.

VV Boskant

Uitslagen senioren
SCMH 1-Boskant 1 1-2
Boskant 2-Erp 3 5-2
Boskant 3-Heeswijk 4 0-1
Avanti’31 5-Boskant 4 6-0
Boskant 6-Blauw Geel’38 17 6-4
Avant’31 12-Boskant 7 2-1
Boerdonk VR1-Boskant VR1 5-1

Uitslagen jeugd
Rhode C5–Boskant C2 3-4
Blauw Geel C4–Boskant C1 1-8

Programma senioren zo 22/12:
Boskant 3-Blauw Geel’38 10 12.00u.
Boskant 4-Nooit Gedacht 5 12.00u.
Gemert 10-Boskant 5 12.00u.
Nijnsel 5-Boskant 6 10.00u.
Boskant 7-WHV 5 10.00u.
Odiliapeel VR1-Boskant VR1 10.00u.

Programma jeugd za 21/12:
Geen wedstrijden

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Margriet 1 2-3
Rhode 2 - Blauw Geel 3 2-0
Helmondia 2 - Rhode 3 2-2
Rhode 4 - ASV 4 8-0
OSS - Rhode 5 0-3
Rhode 6 - Avesteyn 4 1-2 
Nijnsel 4 - Rhode 7  4-2
Rhode 8 - MVC 4 6-1
DVG 7 - Rhode 9 0-1
Schijndel 9 - Rhode 10 1-4

Uitslagen jeugd:
Rhode B1 - Blauw Geel 6 - 0
Rhode B3 - Avanti’31 B2 3 - 1
Rhode C1 - OSS’20 C1 0 - 5
Rhode C5 - Boskant C2 3 - 4
Rhode D1G - Gemert D2 6 - 0
MVC D1G - Rhode D2 afg. 
Nijnsel D1 - Rhode D4 3 - 3
Rhode D5 - Boerdonk D1G 0 - 2
Rhode F1 - Mierlo Hout F1 4 - 1
Rhode F2 - Boekel Sport F1 4 - 3
Boekel Sport F2 - Rhode F3 2 - 3
Rhode F8 - Nijnsel F1 6 - 2
Rhode MA1 - NWC MA1 0 - 5
Rhode MC1 - Festilent MC2 afg. 
HVCH MD2 - Rhode MD1 2 - 3

Programma senioren
Rhode3 - Schijndel3 12:00u
Rhode5 - DVG5 10:00u
Rhode7 - DVG6 12:00u
Avanti 6 - Rhode8 12:00u
Rhode9 - Erp7 12:00u
 
Programma jeugd za 21/12:
Mierlo Hout B2G - Rhode B1 14:30u
Rhode B2 - MVC B1 14:30u
Volkel MC1 - Rhode MC1 10:30u
Overige teams zijn vrij.

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
ELI 1 - Nijnsel/TVE 1 0-3
Nijnsel/TVE 2 - Margriet 2 4-0
NWC 5 - Nijnsel/TVE 3  3-3
Nijnsel/TVE 4 - Rhode 7 4-2
Boekel Sport 7 - Nijnsel/TVE 5 4-4
Erp 8 - Nijnsel/TVE 6 4-1
MVC VR1 - Nijnsel/TVE VR1 3-3
Handel VR1 - Nijnsel/TVE VR2    afg.
Odiliapeel VR1 - Nijnsel/TVE VR3 0-2

Uitslagen jeugd:
Mierlo Hout A2 - Nijnsel/TVE A1  1-8
Nijnsel/TVE C1 - Venhorst C1   0-4
Nijnsel/TVE D1 - Rhode D4      3-3
Rhode F8 - Nijnsel/TVE F1    6-2
Nijnsel/TVE F2 - Gemert F9    1-11
Festilent MD1 - Nijnsel/TVE MD1  4-4

Programma senioren zo 22/12:
Prinses Irene 3 - Nijnsel/TVE 2 12:00u
Nijnsel/TVE 3 - MVC 2 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - Boskant 6 10:00u

Programma jeugd za 21/12: 
Avanti’31 D3 - Nijnsel/TVE D1 11:30u
Gemert E5 - Nijnsel/TVE E2G 11:00u
Mierlo Hout F6 - Nijnsel/TVE F1 9:30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 11 dec.
1 Echtpr.Van Gerwen 63,54 % 2 Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 59,90 % 
3 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 57,29 
% 4 Dms. A.v.Gengten- W.v.Geren 
56,25 %.
 
BC Rooi 750

Uitslag dd. 11/12:
A-lijn: 1. Theo Janssen & Robert 
Janssen  60,58  2.Jan Machielsen & 
Henk Schakenraad    58,42   3.Marijn 
van de Akker & Evert Vugs  55,00
B-lijn: 1.Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch  64,17  2.Sjan van Acht & 
Thea van de Aker    62,50  3.Hanny 
Bosch & Jan Bosch  56,67
C-lijn: 1.Miny Deckers & Riny van 
Uffelen  62,50  2 Harrie Hol & Ad van 
Kaathoven  53,47  3.Hans Huijbers & 
Lenie v.d. Wall  53,33 

Eindstand cyclus 3.
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 58,53   2.  Jos van Rij-
broek & Harrie van Rijbroek 53,39   3. 
Theo Janssen & Robert Janssen 52,41   
B-lijn: 1. Hetty van Geffen & Lieke 
Pieters 59,25   2.Sjan van Acht & Thea 
van de Aker 55,33 3.Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 53,57   
C-lijn: 1. Hans Huijbers & Lenie v.d. 
Wall 56,40   2.Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 54,40 3.Mies Stroeken & 
Gerard Verkade 52,53   

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 12/12:
A-lijn: 1.Harrie & Jan v. Erp 62.15; 2. 
Gerda & Berts Schellekens 57.98; 3. 
Liesbeth v. Dijk & Nelly Philipsen  
56.94; 4. Riet & Cees v. Hout 56.59. 
 
B-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Janneke v. 
Oosterhout 66.14; 2. Thea v.d.  
Heijden & Hans v. Hoof56.25; 3.  
Hannie d. Laat & Veva v.d. Wiel 55.72; 
4. Anny & Corrie Dortmans 54.16.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag bridgedrives cursisten: Groep 
10/12: 
1. Mieke v. Tiel - Helma v.d. Heuvel 
68.33  2. Ans v.d.Vleuten- Truus  
Foolen 64.17 3. Maria Foolen- Franci-
ne Versantvoort 56.67 4. Hans en Jack 
v.Rossum 55.00 . Groep 13 december 
: 1.Francien Versantvoort- Lenie  
Gruithuijzen 67.50 2. Hans en jack v. 

Rossum 66.67 3. Helga Helders- Betty 
v. Dijck 59.17 4. Liesbeth en Jan Bek-
kers 56.67.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 10/12
A-lijn: 1.Riet v.Hout & Corry Kastelijn 
64,00 % 2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
58,00 % 3.Cor Mollen & Mien  
Verhoeven 57,00 %4.Harry &  
Marietje v.d.Wijgert 53,50 % B-lijn: 
1.Adriaan v.d.Tillaart & Jack Sebrechts 
61,11 % 2.Piet & Toos Reijbroek 57,99 
%  4.Clasien Nolle & Trudy Smulders 
56,60 %. 

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 13/12
A-lijn: 1.Jan Langenhuijzen & Tonnie 
Kivits 66,25 % 2.Jan Rijkers & Cor 
v.d.Berg 59,58 % 3.Bert & Diny Kanters 
57,08 % 4.Ben & Tiny v.d.Steen 57,08 
% B-lijn: 1.Chris & Christien v.Helvoirt  
61,25 % 2.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 59,17 % 3.Harry & Ma-
rietje v.d.Wijgert en Jan v.Helvoirt & 
Mien v.Asseldonk 57,08 %. 

BC ’t Koffertje

Uitslag van 16/12 en eindstand van 
cyclus 3
A-lijn: 1 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 61,46; 2 Bep Machielsen & 
Heleen Voets 61,11; 3 Irmgard Etman 
& Dirk Gillissen 55,56; 
B-lijn: 1 Tiny van der Steen & Lies  
Vissers 63,19; 2 Rietje Donker & Nel-
ly van Zon 57,99; Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade 57,64; C-lijn: 
1 Agnes & Gerard Obbema 60,00; 2 
Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
57,50; 3 Leon Heijckmann & Vic van 
der Hulst 54,17; Eindstand: A-lijn: 1 
Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 
56,43; 2 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 55,79; 3 Leny Kremers & 
Willem de Roo 54,44; B-lijn: 1 Hetty 
van Geffen & Wil Schilder 57,47; 2 
Leny van Kemenade & Rina Verhagen 
54,24; 3 Tonny van Acht & Ben van 
der Steen 53,63; C-lijn: 1 Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 60,73; 2 An 
van Erp & Harry van Genugten 55,05; 
3 Agnes & Gerard Obbema 53,77; 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Uitslagen vrij 06/12:
’t Straotje/Lvdb – Krans Hoveniers 2-4
Royal Queen Seeds - 
Dorpsherberg/van Driel 2-5
Gerits/vd Warenburg – 
Klerkx Hoveniers 2-8
HNM-Finance – Wetering Boys 2-3

Ma 09/12:
twinscooking.nl – Afisca  2-6
Raaijmakers/der Kinderen – 
de Beleving 8-4

Programma vrij 20/12: Beker
Woonwinkel – 
Schildersbedrijf Harks 19:30u
Krans – ’t Straotje 20.30u
Afisca – Pijnappels/v. Schijndel 21.30u
Ma 23/12: beker
Gerits/vd Warenburg – 
Raaijmakers/der Kinderen  21.00u
twinscooking.nl – 
Dorpsherberg/van Driel 22:00u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen: 
Olland 1 - Hoogeloon 3 5 - 0
Olland 1 - Heijthuijzen 3 - 2 
Olland 2 - Heeze 1 3 - 2
Olland 4 - Schijndel 1 2 - 3
Olland 5 - Schijndel 3 2 - 3

Programma do 19/12:  
Heeze 1 - Olland 4 20.00u
Di 17/12:
Schijndel 2 - Olland 5 20.00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen
Olympia 1-KV Rooi 1  13-11
De Kangeroe 2-KV Rooi 2  2-6
Nijnsel MW1-KV Rooi MW1  2-15
Altior MW1-KV Rooi MW 2  7-10
KV Rooi MW3-JES MW1  9-9
JES A1-KV Rooi A1  7-13
JES A2-KV Rooi A2  3-2
KV Rooi B1-VVO B1  9-10
Klimop C2-KV Rooi C2  5-2
KV Rooi D1-DDW D1  7-2
MKV D1-KV Rooi D2  1-1
KV Rooi F1-NDZW F1  1-3

Programma woe 18/12:
KV Rooi MW1-Corridor MW1  a. 21.30u. 
KV Rooi MW2-ZIGO MW1  a. 21.00u. 
Celeritas MW1-KV Rooi MW 3  a. 20.00u.

Programma za 21/12:
KV Rooi A1-BMC A1  a. 17.10u. 
KV Rooi A2-Prinses Irene A2  a. 16.00u. 
De Horst B1-KV Rooi B1  v. 15.15u. 
KV rooi C1-Rosolo C3  a. 15.00u. 
KV Rooi C2-Nijnsel C1  a. 14.00u. 
Rosolo D1-KV Rooi D1  v. 09.45u. 
KV Rooi D2-De Merelds D2  a. 13.00u. 
KV Rooi E1-Klimroos E1  a. 12.00u. 
KV Rooi E2-De Korfrakkers E2  a. 11.00u. 
Celeritas F1-KV Rooi F1  v. 09.15u.

Programma zo 22/12:
Rooi 1-Stormvogels 1  a. 12.30u. 
Rooi 2-De Korfrakkers 4  a. 11.15u.

KV Odisco

uitslagen
Odisco MW1 - SCMH MW1 7 – 10 
Corridor C1 - Odisco C1      4 - 6
Corridor D1 - Odisco D1   9 - 2
Odisco F1 - Alico F1                     0 - 5
Altior 5 - Odisco 2                 30 - 3    
ODOS/Er/VG 1 - Odisco 1     17 - 5    

Programma za 21/12:
Odisco C1 - De Korfrakkers C2   13:00u
Odisco D1 - Olympia (O) D1    10:00u
De Korfrakkers F2 - Odisco F1   09:30u
Zo 22/12:
Odisco 1 - Korloo 1  10:00u

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel 1-Gazelle 1 8-7
Nijnsel MW1- Rooi MW1  2-15

Uitslagen jeugd:
Nijnsel A1-Rosolo A4 6-3
Nijnsel B1-Geko B1 1-4
Nijnsel C1-Stormvogels (L) C3 2-0
Nijnsel E1-Flamingo’s (M) E2 2-5

Programma senioren zo 22/12:
ZSV 1-Nijnsel 1 v: 9.15u
Woe 18/12:
Korloo MW1-Nijnsel MW1 19.00u
Nijnsel MW2-Bladella MW1 21.00u

Programma jeugd za 21/12:
OVC ’63 A1-Nijnsel A1 v:14.15u
Rooi C2-Nijnsel C1 a:13.30u
SCMH E1-Nijnsel E1 v: 11.45u

waterpolo

Argo

Uitslagen:
T.R.B.-R.E.S - C1 17-0
Dames 1 - DZT`62 6-9
DBD - E1 6-5
De Treffers - E2 4-9
Nayade Classic - Heren 1 16-3

TUSSENSTAND
 
1.  Stefan Hulsen  Nijnsel  11
2.  Johan van der Pas Nijnsel  7
 Robert Erven  Ollandia  7
4.  Pieter van de Warenburg Boskant  6
5.  Maikel Merks  Boskant  5
 Paul van der Rijt  Nijnsel  5
7.  Brett Veldkamp  Boskant  4
 Michel Daniëls  Rhode  4
9.  Nick Dortmans  Nijnsel  3
 Stefan Erven  Ollandia  3
 Bas van Kuringen Rhode  3
 Sander Driessen  Rhode  3
 Tim Stewart  Rhode  3
14.  Edo Brans  Boskant  2
 Rens van de Wijdeven Boskant  2
 Roy van der Linden Boskant  2
 Toby Verhoeven  Nijnsel  2
 Joep van de Mortel Rhode  2
 Paul Smeets  Rhode  2
20.  Geert van Gils  Boskant  1
 Maarten van der Linden Boskant  1
 Ron van Uden  Boskant  1
 Koen Berkvens  Nijnsel  1
 Lars van Zutphen  Nijnsel  1
 Leon Peters  Nijnsel  1
 Robin Wetzer  Nijnsel  1
 Bart van de Tillaart Ollandia  1
 Jan Wouters  Ollandia  1
 Paul van Driel  Ollandia  1
 René Raaymakers Ollandia  1
 Mart Krüsemann  Rhode  1
 Martijn van Boerdonk Rhode  1
 Simon van de Wetering Rhode  1
 Stan van de Mortel Rhode  1

2013-2014

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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MooiRooikrantDe 39
Ollandia sluit jaar af tegen Mariahout
Komend weekend is het laatste 
voetbalweekend voor de winterstop 
en daarin is door de KNVB nog een 
inhaalprogramma ingepland. Voor 
het vaandelteam van Ollandia staat 
er de eerder afgelaste wedstrijd te-
gen Mariahout opnieuw geprogram-
meerd. Op sportpark Ekkerzicht 
ontvangt het zondag deze tegen-
stander, die een goed seizoen draait 
en achter koploper FC Uden volop 
meedoet in de strijd om de boven-
ste plaatsen. In de uitwedstrijd bij de 
start van de competitie was Ollandia 
voetballend niet de mindere, maar 
moest het fysiek afleggen en leed 
daar een 3-2 nederlaag. Als Ollandia 
zich hier tegen wapent en voetbal-

lend het normale niveau haalt moet 
het geluk ook eens de Ollandia kant 
kiezen en dan is er er zeker de mo-
gelijkheid op een goed resultaat. Dit 
zou dan ook een mooie afsluiting 
zijn van het huidige jaar en meteen 
vertrouwen geven voor het vervolg 
van de competitie in het nieuwe jaar. 

Rikken voor vleespakketten
A.s. donderdag 19/12 is er vanaf 
20.30 uur in de kantine op sportpark 
Ekkerzicht voor alle liefhebbers een 
rikavond. Deelname is mogelijk voor 
zowel leden als niet-leden, waarbij 
diverse mooie vleespakketten zijn te 
winnen.. 

Theo Hageman jaar langer bij 
VV Nijnsel/TVE Reclame
Tijdens de jaarlijkse ledenverga-
dering van afgelopen donderdag-
avond werd bekend gemaakt dat VV 
Nijnsel/TVE Reclame nog een jaar 
langer doorgaat met hoofdcoach 
Theo Hageman.

Het bestuur en de selectie zijn tevre-
den over de werkwijze van de Eind-
hovenaar die anderhalf jaar geleden 
in Nijnsel neerstreek. Komend sei-
zoen zal zijn derde jaargang worden 
bij de club uit het kerkdorp van Sint-
Oedenrode. In zijn eerste jaar haalde 
hij direct de nacompetitie van de 
vijfde klasse, nadat de ploeg een jaar 
eerder onder trainer Jan Noten was 
gedegradeerd uit de vierde klasse. 
In die nacompetitie kon de formatie 
van Hageman nog geen potten bre-
ken. Dit seizoen gaat het een stuk 
beter. Jeugd werd doorgeschoven, 
spelers van lagere teams kregen een 
kans en er werd een nieuwe speler 
ingepast. Op dit moment staat VV 
Nijnsel/TVE Reclame bovenaan in 

de vijfde klasse met maar liefst tien 
punten voorsprong. De vereniging 
mag zich op gaan maken voor een 
treetje hoger op de ladder.

Wij zijn, voor onze Harley-Davidson vestiging in Veghel, op zoek naar een:

Shop medewerkster
Voor de meest uitgebreide H-D shop in de Benelux met kleding, collectibles, gadgets etc. 

Kortom alles wat Harley-Davidson te bieden heeft. 

Onze voorkeur gaat uit naar een representatieve, �lexibele, spontane vrouw die voldoet aan de volgende eisen:
Vrouw vanaf 25 jaar met uitstekende contactuele eigenschappen
Ervaring in de modebranche is een pre
Fulltime beschikbaar (dinsdag t/m zaterdag)
Af�initeit met de motorbranche
Af�initeit met social media en webshop
Opleiding: Afgeronde MBO opleiding

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
Verkoopwerkzaamheden in de kledingshop
Ondersteunen van de afdeling Verkoop (& verhuur motoren)
Ondersteunen van de werkplaatsreceptie
Lichte administratieve werkzaamheden
Gastvrouw 

Ben je geïnteresseerd in deze mooie, uitdagende functie? Stuur dan voor 31 dec. a.s. je motivatiebrief, 
curriculum vitae en een recente pasfoto naar: Central Harley-Davidson, T.a.v. mevr. P. Louwman, 
p/a Pietersbergweg 3A ,5628 BS, Eindhoven. Of stuur een e-mail naar: plouwman@contentautogroep.nl

Central Harley-Davidson, Corridor 15A, 5466 RB Veghel
www.centralharley-davidson.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Onze voorkeur gaat uit naar een representatieve, �lexibele, spontane vrouw die voldoet aan de volgende eisen:
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

WINTER OPSLAG !!!
Uw berging vol of bevriest Uw accU 

omdat U Uw fiets niet gebrUikt?
stal hem in de winter bij tria fietsen en 
profiteer van voordelig onderhoUd! *

Superieurbeurt
nu voor slechts € 59,95 incl. 3 maanden winteropslag van uw fiets!

* voorwaarden aanwezig in de winkel

voetbal Boskant en Nijnsel winnen, Ollandia verliest
Rhode met kater de kerstvakantie in

Koploper Margriet heeft Rhode met 
een fikse kater de winterstop in ge-
stuurd. Na een prima eerste seizoens-
helft bleek de decembermaand een 
brug te ver voor de ploeg van coach 
Theo van Lieshout. Met vanaf febru-
ari nog acht wedstrijden te gaan heeft 
Nijnsel elf punten voorsprong op de 
concurrentie. Boskant pakt drie moei-
zame punten en blijft bovenin mee-
doen, Ollandia verloor van de koplo-
per, en moet zondag nog inhalen.

Rhode – Margriet 2-3 (1-1)
December is geen feestmaand geweest 
voor Rhode, dat zich toch zo graag ziet 
als kandidaat voor promotie naar de 
tweede klasse. Ook tegen koploper 
Margriet was het de ploeg van coach 
Theo van Lieshout niet gegeven te 
winnen. Dat heeft Rhode deels aan 
zichzelf te wijten, vond Van Lieshout. 
„We krijgen vijf opgelegde kansen, 
Michel Daniëls heeft de 2-0 op zijn 
voorhoofd, en toch laten we Mar-
griet langszij en zelfs op voorsprong 
komen. Dat heeft met voetbalintel-
ligentie te maken, daar zijn zij verder 
in.” De 1-1 kwam, na de prachtige 
openingsgoal van Bas van Kuringen 
(zie Layar film), op precies het goede 
of het verkeerde moment, net vanuit 
welk perspectief je het bekijkt. Op slag 
van rust incasseerde Rhode de eerste 
tegentreffer, en twintig minuten voor 
tijd kwam Margriet zelfs 2-1 voor. In 
de drie daarop volgende minuten werd 
het achtereenvolgens 2-2 (Michel Da-
niëls) en 2-3 voor de bezoekers. „Een 
zure nederlaag”, typeert Van Lieshout. 
„En uit de laatste vier wedstrijden had-
den we acht punten moeten halen, nu 
doen we onszelf tekort. Deze winter 
moeten we fit worden, een vast elftal 
kweken, en dan in februari een pikstart 
maken.”

SCMH – Boskant 1-2 (0-1)
Het was, zo zei coach Henry van Wan-
rooij na afloop, een ’typische Boskant-
wedstrijd’. „Begrijp me goed, ik ben 
dolblij dat we met 31 punten de win-
terstop in gaan, maar echt stabiel is 
het nog niet. We hebben vreselijk veel 
moeite met scoren, dat moet in 2014 
echt anders.” In Mariaheide ging het 
inderdaad weer eens bijna fout voor 
Boskant, dat vorige week FC Uden 

verder zag uitlopen, en dat zich schrap 
moet zetten om de tweedeperiodetitel 
onder handbereik te houden. Na een 
kansenrijke eerste helft was het Brett 
Veldkamp die op slag van rust de ope-
ningstreffer maakte. „Maar we hadden 
met 2-0 of 3-0 voor moeten staan”, 
schamperde Van Wanrooij. „We ma-
ken het onszelf veel te moeilijk, zijn 
totaal niet effectief.” Na rust zakten de 
bezoekers nog verder weg, en kreeg 
het met een uur op de klok zelfs een 
tegengoal. Een door Edo Brans inge-
kopte corner, vijf minuten voor het 
verstrijken van de tijd, behoedde Bos-
kant voor erger. Maar of de ploeg in 
het nieuwe jaar ook zo ’lucky’ is? Erop 
rekenen mogen ze in elk geval niet.

ELI – Nijnsel 0-3 (0-1)
Het eerste elftal van Nijnsel gaat de 
winterstop waarschijnlijk gebruiken om 
de platte kar alvast wat op te kalefate-
ren. Met nog maar acht wedstrijden te 
spelen heeft de ploeg liefst elf punten 
voorsprong op de naaste concurrentie 
– een luxepositie waarin zelfs Ollandia 
zich vorig seizoen niet bevond. Maar 
het team mag absoluut niet verslap-
pen, waarschuwt coach Theo Hage-
man, die vorige week voor een derde 
seizoen bijtekende. „We blijven hame-
ren op het uiteindelijke doel, zo vaak 
wordt een speler niet kampioen met 
het eerste elftal. Sommige voetballers 
lukt het helemaal nooit, dus deze kans 
moeten ze grijpen.” Tegen ELI, dat net 
onder de middenmoot van de vijfde 
klasse speelt, was Nijnsel negentig mi-
nuten lang de bovenliggende partij. 

Voor rust mocht Koen Berkvens voor 
het eerst dit seizoen scoren, na een 
een-tweetje met Paul van der Rijt poei-
erde hij de bal van twintig meter links 
onder doelman Beijers. Na rust mocht 
Stefan Hulsen nog van elf meter aan-
leggen, en gooide Johan van der Pas 
de wedstrijd definitief in het slot.

FC Uden – Ollandia 2-0 (0-0)
„Och, wat had ik déze overwinning 
graag gestolen”, grapte coach Gerard 
van Zutphen na afloop van de wed-
strijd tegen de koploper. „Maar we 
hebben verloren van een goede ploeg, 
omdat we de paar kleine kansjes die 
we kregen niet wisten te benutten.” 
Ollandia’s oefenmeester weigert bij 
de pakken neer te gaan zitten, ook 
al heeft zijn ploeg een week voor het 
ingaan van de winterstop nog maar 
zeven puntjes bijeen weten te sprokke-
len. Zondag moet de ploeg thuis nog 
inhalen tegen Mariahout, de num-
mer drie van de ranglijst. „Maar zeg 
niet dat wij die al bij voorbaat verlo-
ren hebben”, toont Van Zutphen zich 
strijdbaar. Dat Ollandia van de koplo-
per verloor was, zoals de coach ook al 
toegaf, geen schande. De Udenaren 
waren op de goede momenten bij de 
les, en wisten het net twee keer te vin-
den. Van Zutphen: „We zijn lang in 
de wedstrijd gebleven, en dit seizoen 
nog tegen geen enkele ploeg kansloos 
onderuit gegaan. Dat gaat zondag ook 
niet gebeuren. Na de winter, met wat 
minder geblesseerden, komen we van-
zelf bovendrijven.”

Bas van Kuringen maakte in de wedstrijd tegen Margriet een geweldig 
doelpunt. Scan de pagina in met je Layar app en bekijk deze goal. 
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Rooi Actueel
Een speciaal team 
maakt van actuele 
onderwerpen korte 

filmimpressies.  Afleveringen van 
Rooi Actueel worden op elk heel uur 
uitgezonden, vooraf aan de andere 
programma’s.

Rondje Rooi 
Tot en met 25 december is alweer 
het laatste Rondje Rooi van 2013 
op het scherm met: Steijn de Jonge 
uit Olland naar eindronde cup cake 
wedstrijd - Avond van het Neder-
landse lied in De Ossekop - Kinderen 
maken kennis met wereld van tech-
niek - Locatiemanager Odendael Wil 
v.d. Laar legt uit wat zorgwonen in-
houdt  - Wintermarkt in het centrum 
- Handboogvereniging “Ontspan-
ning” wordt 100 jaar - Kerstmarkt in 
Odendael - Trekproef Ollandse beuk 
- Reünie OJC “De Werf” - Kerst-
boodschap burgemeester P. Maas

Rondje Rooi wordt uitgezonden op 
de volgende tijden
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken ver-
nieuwd.

Open Deuren
Dit programma zenden we uit in sa-
menwerking met LOS, Schijndel.
Vanaf 14 december gaan we een 
kijkje nemen op Vliegbasis Volkel
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 08:00 
11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

Natuurfilm De wereld van de ree
De film volgt reeën die in onze om-
geving in de vrije natuur leven.
U kunt kijken op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 en 19:00 uur.

18 december
Roois biergilde
café van Ouds

18 december
Meeschrijven met 
Groot Roois Dictee
Café d’n Dommel

19 december
Onderonsje: gezellige kerstdag

Damiaancentrum

19 december
Film: Le fi ls de l’autre

Mariendael

20 december
Hillstreet
De Beurs

20 december
Kerstconcert

Odendael

20 december
Finale Ollandse 

Biljartkampioenschappen
café de Dorpsherberg

21 december
Kaartavond ‘t Skrothupke

Café Oud Rooij

21 december
Live band “Van eigen Bodem”

Café Van Ouds

21 december
Inzamelingsactie 

Lions voor Rooise voedselbank
Albert Heijn en Jumbo

21 december
Kerstshow ‘tis aalt wa’

De Vriendschap

21 december
Kerstvoorleesuurtje 

in het donker
Bibliotheek

21 december
Live: Van Eigen Bodem

café Van Ouds

21 december
Kerstconcert gemengd Koor 

Polyhymnia
Martinus Kerk Olland

21 - 22 december
Krankenhouse
Café ‘t Pumpke

21 - 22 december
Kaartavond CV ‘t Skrothupke

Café Oud Rooy

22 december
Kerstconcert Accordeonvereniging 

Tutta La Forza
Odendael

22 december
Kerstoptreden “Rooise Bluf”

Café van Ouds

22 december
Kerstbeugeltoernooi
de Misse 7, Olland

22 december
Koopzondag

Sint-Oedenrode

22 december
Kerstoptreden Rooise Bluf

café Van Oudstelefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl
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