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Folders deze week:
Forum 

Vennotex

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Fijne feestdagen!
Openingstijden tijdens de feestdagen:
Zaterdag 22 december  08.00 - 19.00 uur
Zondag 23 december   11.00 - 18.00 uur
Maandag 24 december  08.00 - 18.00 uur
1e en 2e kerstdag   gesloten
Zondag 30 december   11.00 - 18.00 uur

Sint Oedenrode: Pieter Christiaanstraat 11
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Een eigen driehoek voor boom-
kunstenaar Theo Sonnemans

verschijnt in week 52 
op maandag 24 december 

en in week 1 
op maandag 31 december.

De deadline voor kopij en advertenties 
is op zaterdag 22 december en

zaterdag 29 december om 17.00 uur.
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bij leven en welzijn is er al een 
monument vernoemd naar de 
75-jarige theo sonnemans. afge-
lopen zaterdag werd in boskant 
‘De sonnemansDriehoek’ onthuld. 

» lees verder op pag. 5

Zondag 23 december 

WINKELS OPEN 
van 12.00 tot 17.00 uur
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Zondag 23 december

WINKELS OPENWINKELS OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

Gaslek in Olland
Volgens Paul van de Wetering, be-
woner van Pastoor Smitsstraat 24, 
scheelde het maar weinig of er was 
een ramp gebeurd in Olland. Maan-
dagavond liep zijn hele huis vol gas 
door een lekkage bij zijn voordeur. 
De Pastoor Smitsstraat ligt op dit mo-
ment gedeeltelijk open. De riolering 
wordt vervangen, er komen twee pla-
teaus (één bij d’n Toel en één bij het 
bruggetje over de Waterloop) en op 
drie plekken een punaise. Netwerk-
beheerder Endinet is bezig met het 
vervangen van enkele gasleidingen.

Met die laatste werkzaamheden is er 
iets misgegaan. “Toen ik rond 17.00 
uur maandagmiddag thuis kwam, 
rook ik al gas”, vertelt de partner 
van Van de Wetering. “Een paar uur 
later was de geur nog sterker. Toen 
roken we het  allebei in het hele huis. 
We hebben meteen Endinet gebeld. 
De monteur was binnen een half uur 
ter plaatse en mat een veel te hoge 
hoeveelheid gas. Hij gaf aan dat het 
goed mis was. Daar schrokken we 
natuurlijk enorm van.” Volgens me-
vrouw zijn de monteurs tot diep in 
de nacht bezig geweest om het lek 
te herstellen. 

» lees verder op pag. 3
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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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

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 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

aan de inhoud van 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

Uitvaartverzorging A. Kuis
Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...Wanneer de tijd stil staat...

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van ons lid

Conny van der Wiel- Verkade

Echtgenote van ons erelid, waterpolotrainer en bestuurslid 

Chris van der Wiel †

We kenden Conny als een hartelijke vrouw die zich altijd met 
veel enthousiasme en vrolijkheid in heeft gezet voor onze ver-
eniging.    Conny heeft nog tot haar 70-ste jaar als jurylid 
gefungeerd bij  de wedstrijden van met name onze waterpolo-
jeugd. Haar toewijding en doorzettingsvermogen was bewon-
derenswaardig, ze was een voorbeeld voor een ieder.

Conny bedankt!

Wij wensen Marijke, Michel, Joes, Jelle, Jouke, 
Patty, Geert, Jens, Sanne en iedereen die de Conny 
en familie een warm hart toedraagt veel sterkte toe.                                                                                                           

∞
Namens alle leden, vrijwilligers en het bestuur van 

Zwem- en Waterpolovereniging Argo.

MooiRooikrant	  
	  
De	  opmaak	  zo	  aanhouden	  
in	  een	  dun	  kader	  plaatsen.	  
2	  kolom	  x	  hoogte.	  
lettertype	  	  Calibri	  en	  Monotype	  Cursiva	  
plaatsing	  in	  week	  51	  aanstaande	  woensdag.	  
	  
 

	  	  	  _____________________________________________________________	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Verslagen	  en	  verdrietig	  delen	  wij	  u	  mede	  dat	  ons	  mam,	  oma	  en	  
schoonmoeder	  haar	  strijd	  tegen	  de	  onverbiddelijke	  ziekte	  PSMA	  

heeft	  moeten	  staken	  en	  rustig	  is	  ingeslapen.	  
Wij	  zullen	  haar	  verschrikkelijk	  missen	  maar	  zijn	  intens	  dankbaar	  	  
en	  trots	  op	  de	  wijze	  waarop	  ze	  ons	  door	  het	  leven	  heeft	  geleid.	  
We	  zullen	  haar	  liefdevolle	  herinnering	  voor	  altijd	  bij	  ons	  dragen.	  

	  

Conny van der Wiel - Verkade 
Onderscheiden	  met	  de	  gemeentelijke	  Penning	  van	  Verdienste	  

van	  de	  gemeente	  Sint-‐Oedenrode	  
	  

✩	  Rotterdam	  7	  oktober	  1939	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ✝	  Sint-‐Oedenrode	  14	  december	  2012	  
	  

echtgenote	  van	  
Chris	  van	  der	  Wiel	  ✝	  

	  
Patty	  van	  der	  Wiel	  &	  Geert	  Wijn	  

Jens	  en	  Ellen	  ✝	  en	  Sanne	  
	  

Marijke	  &	  Michel	  van	  den	  Bersselaar-‐van	  der	  Wiel	  
Joes	  en	  Jelle	  en	  Jouke	  

	  
	  

Mam	   is	   thuis	   waar	   u	   haar	   op	   dinsdag	   18	   en	   woensdag	   19	  
december	  van	  20.00	  tot	  21.00	  uur	  een	  laatste	  groet	  kunt	  brengen.	  
Op	  haar	  verzoek	  is	  de	  kist	  gesloten.	  
	  

We	   nemen	   afscheid	   van	   mam	   op	   donderdag	   20	   december	   om	  
12.30	   uur	   in	   de	   Luxzaal	   van	   crematorium	   Rijtackers,	   	   Anthony	  
Fokkerweg	  150	  te	  	  Eindhoven.	  Samenkomst	  vanaf	  12.00	  uur	  in	  de	  
ontvangstruimte	   van	   het	   crematorium	   waar	   gelegenheid	   is	   tot	  
schriftelijk	  condoleren.	  
	  

Het	  was	  de	  wens	  van	  mam,	  in	  plaats	  van	  bloemen,	  een	  donatie	  te	  
ontvangen	  voor	  de	  Stichting	  ALS	  Nederland	  (giro	  100.000).	  In	  het	  
crematorium	  zullen	  daarvoor	  ook	  collectebussen	  aanwezig	  zijn.	  
	  

Borchmolendijk	  56,	  5492	  AK	  	  Sint-‐Oedenrode.	  
	  

Eenieder	  die	  zich	  betrokken	  voelt,	  is	  van	  harte	  welkom.	  
	  	  	  _____________________________________________________________	  

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven verdreven
Blijf je in onze harten leven

Met onuitsprekelijk verdriet hebben wij geheel onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze 

Ronn van der Zanden
∗ Eindhoven, 12 maart 1969               
† Nijnsel, 12 december 2012

“Ronn, wij hielden zo zielsveel van jou”
Nijnsel: Jo †, Noud en Sisca

Ronny †
Nijnsel: Marcel en Astrid

Sint-Oedenrode: Miriam en André
Jeffry en Leroy

Zijtaart: Frens en Miranda
Sint-Oedenrode: Arnoud

Aron
Nijnsel: Johan

Schijndel: Robin

Lieshoutseweg 34a
5492 HR Nijnsel/Sint-Oedenrode

Correspondentieadres:
Lupinestraat 1
5492 KD Nijnsel/Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst heeft op dinsdag 18 december 
plaatsgevonden in de kerk van de H. Antonius van Padua van 
de Heilige Oda Parochie te Nijnsel, waarna Ronn is 
begraven op het parochiekerkhof.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van 
medeleven. De overweldigende belangstelling en alle lieve 
woorden hebben ons goed gedaan.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrienden, 
kennissen, buren en alle anderen die altijd klaar gestaan 
hebben voor onze Ronn. 
Speciale dank ook voor Jeannie van Rooy en Bart Manders, 
alle andere hulpdiensten ter plaatse, de parochie,
Pastoor Blom, de Avondwakegroep, Dokter Vermeulen, 
Dokter Tersmette en Uitvaartverzorging Antwan Kuis.

Familie van der Zanden
Robin

OVERLĲDENSBERICHTEN

Wij ontvingen het droeve bericht dat 
op 92-jarige leeftijd onze oud-medewerker 

Antoon Konings 

is overleden.
 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 

Gemeentebestuur en medewerkers 
 
Burgemeester                Secretaris            
P.M. Maas                         P.J.E. van de Loo      



Woensdag 19 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 3

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, de vele 
kaarten en de steun na het overlijden van 

Joop Aarts

In het bijzonder bedanken wij uitvaartverzorging A. Kuis.

Familie Aarts

Wij willen iedereen die heeft mee geleefd na het overlijden 
van ons mam, oma en tante 

Dora van Liempd- Walravens

enorm bedanken. De vele kaarten, bloemen en de 
aanwezigheid bij de avondwake en crematie 

hebben ons heel goed gedaan.
Wij, Clazien en Hans, Stefanie en Mark, Carlijn en Dirk zijn 
vooral trots en dankbaar voor de steun van onze geweldige 

neef Patrick en nichten Diana en Gerrie, 
daar zijn geen woorden voor.
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TIP VAN UW KEURSLAGER

GOURMET STANDAARD

7 VLEESSOORTEN

250 GRAM P.P.

5

50

KEURSLAGERTROTS

CANADESCHEHAM/

BOURGONDISCHERIB

ALLES OVEN KLAAR

VLEESWARENKOOPJE

ACHTERHAM+

 WINTERBROOD

150+100 GRAM SAMEN

3

75

TIP VAN UW KEURSLAGER

FEESTROLLADE/

ROSBIEF SALSA DI NOCI

100 GRAM VANAF

2

80

DIVERSE SPECIAALS

*LAMSFILET MET PESTO

*KIP MET PIT

ALLES OVEN KLAAR!!

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

WIJ WENSEN U SMAKELIJKE FEESTDAGEN

Maas: 
"fusie is conform 
visiedocument”
Een onderlinge fusie, waarvoor de 
colleges van zowel Rooi als Schijn-
del zich onlangs positief hebben 
uitgesproken, is in lijn met het visie-
document “De Rooi(s)e draad ver-
sterkt” dat onlangs is vastgesteld, 
aldus burgemeester Peter Maas. 
Hij wijst erop dat deze ontwikke-
ling plaatsvindt náást de verdere 
samenwerking tussen de Meierijge-
meenten. “Als Rooi en Schijndel op 
termijn één gemeente zijn, is er dus 
één gemeente minder in dat samen-
werkingsverband. “

Bestuurlijke fusie betekent onder 
meer één gemeenteraad en één bur-
gemeester. Ambieert hij een volgen-
de ambtstermijn? “Daar spreek ik mij 
nog niet over uit. Dit soort processen 
duurt lang, en in 2014 zijn de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen. 
Het zal daarom nog wel een jaar of 
vijf, zes duren voordat dat aan de 
orde komt. ” 
Maar in Liempde was de herinde-
ling met Boxtel destijds toch al een 
feit voordat Liempde en Rooi dat in 
de gaten hadden? Maas: “Dat was 
al lang beklonken in Den Haag. Wij 
nemen nu zelf de regie in handen.”

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

Hartverwarmend waren alle bezoeken, het medeleven, de hoeveelheid 
mensen op de begrafenis, alle ontvangen kaarten en steunbetuigingen 

na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Martien van der Kallen

Hierbij waren voor ons Jeanne Saris van uitvaartverzorging A. Kuis, 
Pater Pushpa en Jos Hamelink een enorme steun.

Trees van der Kallen- van Cuijk
Kinderen en kleinkinderen

Ontroerd door de moed en kracht 
waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven
dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend en gedaan heeft

hebben wij afscheid genomen van mijn man, ons pap,
zorgzame schoonvader en trotse opa.

JAN VAN ROOSMALEN

geboren in Olland, 11 juni 1944
overleden in Olland, 18 december 2012

echtgenoot van
Coby van Roosmalen-van Grinsven

Ingrid en Marc
Jelle

Marian en Ton
Rens - Inge - Emmy

Peter en Nancy
Britt - Demi - Finn

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 22 december om 
10.30 uur in de H. Martinuskerk van de H. Odaparochie in Olland.

 
Jan is in Uitvaartcentrum Kuis, Sluisplein 60 Sint-Oedenrode. 

U kunt hem een laatste groet brengen 
op vrijdag 21 december van 19.00 tot 19.45 uur.

Zijn stoel is leeg,
Zijn stem is stil.

Tot ons groot verdriet, is toch nog onverwacht heengegaan ons 
vader, opa en overgrootvader

Antoon Konings
Antonius Adrianus

echtgenoot van

Hendrika Konings- van Lieshout  †

Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gevonden op zaterdag 
15 december.

We bedanken iedereen voor alle aandacht, zorg en vriendschap 
tijdens het leven van vader en voor uw medeleven na zijn overlijden.
Een speciaal woord van dank voor het personeel van Odendael, 
afdeling Zonnebloem.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

15 december 2012
Odendael 210,  5492 CT  Sint-Oedenrode

DANKBETUIGING

Van de Wetering: “De monteur 
vertelde dat het gas zich via een 
defecte buitenmantel een weg 
naar binnen heeft weten te wur-
men. Om een lek te constateren 
moet de leiding worden afgeperst. 
Ik vermoed dat ze de dat maan-
dagmiddag niet gedaan hebben, 
voordat de medewerkers naar huis 
gingen.”

Een zegsman van Endinet rea-
geerde op de kwestie. “Maan-
dagavond is er bij ons een gaslek-
melding binnengekomen. Net als 
anders waren we zo spoedig mo-
gelijk ter plekke. Zoals ik begrepen 
heb, zijn de monteurs een half uur 
bezig geweest met de reparatie. 
Hoe het lek is ontstaan, kan ik niet 
zeggen. Dat onderzoek is op dit 
moment bezig.” De woordvoerder 
kon evenmin antwoorden op de 
vraag of de leiding afgeperst was. 
“Ik weet alleen dat er volgens pro-
cedure is gewerkt, maar zoals ge-
zegd, het onderzoek loopt nog.”

Gaslek in Olland

In dit geval ligt de verantwoordelijk 
niet bij de gemeente. Dat meldde 
wethouder Dekkers dinsdagmid-
dag. “Omdat de gemeente toch 
met de straat bezig is, is in overleg 
met Endinet besloten om enkele 
gasleidingen te vervangen. Dat er 
nu iets mis is gegaan, is eigen ver-
antwoordelijkheid van Endinet.”
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SINT-OEDENRODE

0413 870049

1 DECEMBER OPEN 

D IAMONDS ARE A
GIRLS BEST FRIEND

PRACHTIGE
O PENINGSACTIE
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 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL
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van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie
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Rabobank. Een bank met ideeën.

Openingstijden verkoopkantoor 
Sint-Oedenrode

Per 1 januari 2013 wijzigen onze oPeningstijden 

Openingstijden verkoopkantoor:
Maandag 09.00 - 17.00 uur

Dinsdag 14.00 - 17.00 uur

Woensdag 09.00 - 17.00 uur

Donderdag 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden op afspraak:
Zie openingstijden verkoopkantoor

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur

op ons Adviescentrum, Jan Tinbergenstraat 1, Sint-Oedenrode.

Om te voorkomen dat u moet wachten op een adviseur maken
wij graag een afspraak voor u. Dit kan via telefoonnummer
(0413) 491 491. Meer informatie: www.rabobank.nl/stos

Eten Eten van World=U haalt bijna 6000 euro op voor Voedselbanken

Zuiniger met voedsel omgaan

Maar liefst 290 jongeren, verdeeld 
over 19 Rabobanken in Nederland, 
zijn begin dit jaar begonnen met 
het prestigieuze World=U project. 
Ook Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel (STOS) stortte zich in het 
avontuur. Waar het zou eindigen 
wist niemand, maar al snel werd 
duidelijk dat Rabobank STOS een 

enthousiaste club jongeren bij el-
kaar had weten te verzamelen die 
zich in wilde gaan zetten voor een 
nobel doel. Afgelopen donderdag 
vond in De Beurs de ‘grande fi-
nale’ plaats van het zelfbedachte 
initiatief Eten Eten.

World=U staat voor wereldpro-

blemen en ‘de wereld ben jij’. In 
het begin bogen 22 aangemelde 
jongeren zich over het vraagstuk 
welk ‘issue’ ze wilden gaan bestrij-
den. Uiteindelijk gingen de mees-
te stemmen naar de aanpak van 
voedselongelijkheid in de wereld. 
Weken verstreken, twaalf deelne-
mers vielen af en de tien overge-

bleven fanatiekelingen staken veel 
tijd in het verwezenlijken van hun 
doel: Zoveel mogelijk geld inza-
melen voor de voedselbanken uit 
Schijndel en Boxtel. Er werd een 
benefietdiner georganiseerd onder 
de naam Eten Eten.

Dat diner vond afgelopen don-

derdag plaats in zalencentrum De 
Beurs. Eigenaren Edwin en Sander 
stelden de ruimte en het perso-
neel gratis beschikbaar. Meer dan 
honderd mensen vulden de grote 
zaal. Ze waren op de hoogte van 
de bijzondere strekking van het 
diner. Er werd namelijk uitsluitend 
gekookt met producten die anders 
in de container zouden zijn beland. 
De westerse wereld is immers een 
weggooimaatschappij. Jaarlijks 
worden miljoenen kilo’s voedsel in 
de kliko gesmeten. Een drukfout op 
een verpakking is al reden genoeg 
om het product niet in de schap-
pen van de supermarkt te leggen. 
Zelfs kromme, goed eetbare, kom-
kommers worden vrolijk in de prul-
lenbak gedeponeerd. De World=U 
jongeren beseffen dat ze mensen 
in voedselnood niet direct kunnen 
helpen, maar de boodschap was 
zeer duidelijk; we moeten zuiniger 
met ons voedsel omgaan.
De avond werd gedragen door 
vrijwilligerswerk. De jongeren zelf 
hielpen natuurlijk en het personeel 
van De Beurs werd ondersteund 
door enkele vrijwilligers. Ook de 
bands Beez! en Sounds Perfect tra-
den belangeloos op. Aan het eind 
van de avond maakte het World=U 
team het eindbedrag bekend. De 
twee aanwezige voedselbanken 
kregen ieder 2811,84 euro. Rabo-
bank Stos kan terugkijken op een 
bijzonder geslaagd project.
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TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

Maandag 24-12
t/m

Vrijdag 04-01
PRAKTIJK 
GESLOTEN

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!  

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

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

Kom Proeven!!

Kerst -kaasstunt !!
Noord Hollandse jong belegen kaas
500 gr. € 4,95  Kom proeven !

Kerst-voordeel, de absolute top !!
Beemster kaas exclusief oud snijdbare kaas
500 gr. € 5,95 natuur gerijpt

Ambachtelijke kerstvleeswaren, 
vers van het mes
Gebraden kalfsrollade 100 gr. € 2,95
Kerstbacon honing-dille 100 gr. € 2,49
Ardennerham 100 gr. € 2,49

Ambachtelijke kerstpaté’s
Kerstpaté roquefort met peren 100 gr. € 2,85
Kerstpaté sinaasappel grand marnier 100 gr. € 2,85

Ambachtelijke salades
Kerst-vissalade 100 gr. € 2,95
Draadjesvlees salade 100 gr. € 1,69

Speciaal voor de feestdagen
Grote sortering buitenlandse kaas
Specialiteiten – paté’s – vleeswaren en salades

Openingstijden:
Zondag 23 dec. zijn wij geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Maandag 24 dec. zijn wij geopend van 7.00 tot 17.00 uur
Maandag 31 dec. zijn wij geopend van 7.30 tot 17.00 uur

Wij wensen u een smakelijke kerst en een gezond 2013

Diependaal wordt “slagveld”
“De mensen zullen er wel van 
schrikken, daarom geven we er maar 
flink publiciteit aan: de Diependaal 
ziet er binnenkort uit als een groot 
slagveld” waarschuwde portefeuil-
lehouder groen René Dekkers. De 
populieren die er staan worden 
namelijk gerooid. Toch heeft de 
gemeente het beste voor met het 
gebied, waar ruim twee decennia 
geleden al werd besloten om het 
te “vernatten”. De vitaliteit van de 
huidige populieren is inmiddels zo 
slecht, dat ze gekapt moeten wor-
den om de veiligheid van de bezoe-
kers te garanderen. Staatsbosbeheer 

wil op die manier de “natte natuur-
parel” terughalen die lang geleden 
moest wijken voor cultuurbos. 

Iets minder rigoureus zal De Schee-
ken worden aangepakt, waar een 
vergelijkbare situatie bestaat. Er 
worden voornamelijk eiken en beu-
ken voor teruggezet. 
Ook een aantal bomen langs de Ol-
landseweg moet er aan geloven. Ze 
staan er sinds 1920 – 1930. Begin 
jaren 80 is het fietspad erlangs aan-
gelegd en iedereen die daar wel eens 
gebruik van heeft gemaakt weet hoe 
die twee elkaar in de weg zitten. De 

bomen zijn twintig jaar geleden al 
eens flink gesnoeid en nu eerst visu-
eel gecontroleerd op vitaliteit. Naar 
schatting 145 ervan zijn risicovol, 60 
ervan worden geveld en de rest grof 
gesnoeid. Volgens Dekkers vormen 
de eiken die worden teruggeplant, 
in de toekomst geen hinder voor het 
fietspad. “Een nieuwe boom past 
zichzelf aan, en groeit hier dus met 
de wortels naar beneden.”

De Stichting Roois Landschap staat 
achter de aangekondigde werk-
zaamheden, die zo snel mogelijk 
worden gestart. 

De driehoek is een eerbetoon aan 
de uit Boskant afkomstige boom-
kunstenaar. Het monument is een 
initiatief van het Roois Cultureel 
Erfgoed en is aangelegd in samen-
werking met Boskantse bedrijven 
en door vrijwilligers uit die plaats. 

De burgemeesters Van Oerle en 
Werner hebben respectievelijk hun 
hof en hun plein. De pastoren Pan-
ken, Teurlings en Smits hebben een 
straat. Maar Theo Sonnemans heeft 
sinds zaterdag een eigen ‘driehoek’, 

de SonnemansDriehoek. Naast de 
Goeiendonk, bij de rotonde in Bos-
kant, hebben vrijwilligers samen met 
Boskantse bedrijven de afgelopen 
weken een klein monument voor 
Theo gemaakt. 

Werkplaats
Het monument is een werkplaats 
voor, maar vooral een eerbetoon 
aan, de Boskantse kunstenaar. De 
driehoek is nog niet af. Sonnemans 
plaatst zeker nog kunstwerken in 
zijn driehoek. De grote olijfboom in 

het midden van de driehoek, zal de 
boomkunstenaar zeker nog veel in-
spiratie leveren.

Voor iedereen een bloem
De meeste Rooienaren kennen Son-
nemans wel van de jaar- of kerst-
markt. Daar laat de houtkunstenaar 
dan zien tot wat voor kunstwerken 
de natuur hem inspireert. Binnen 
enkele seconden weet hij mensen te 
verblijden, door van een ogenschijn-
lijk simpel takje een bloem te snijden, 
die hij hen vervolgens schenkt. Ook 
de ‘telefoongesprekken’ die hij met 
zijn moeder zaliger in de ‘zevende 
hemel’ voert zijn een handelsmerk 
van Theo. Dat de moeder van Theo, 
via een ‘directe lijn’ aanwezig was bij 
de onthulling van het kunstwerk in 
Boskant, zal dan ook weinigen ver-
baasd hebben.

Erkenning
Theo Sonnemans was duidelijk in 
zijn nopjes met het eerbetoon. “Na 
veertig jaar rondzwerven, is dit op 
mijn pad gekomen als een stuk er-
kenning”, zo vertelde hij na afloop 
van de onthulling.
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Een eigen driehoek voor boomkunstenaar 
Theo Sonnemans

Deze week voor iedere klant 
een waardebon met 4 WEKEN LANG 

een GRATIS PRODUCT om het nieuwe 
jaar weer goed te beginnen.

Meer blauwe zones tegen 
“Boven-parkeerders”
Rooienaren die hun eigen plek in 
de parkeerkelder ongebruikt laten 
omdat ze het naastgelegen parkeer-
terrein makkelijker vinden, vormen 
daarmee een hindernis van formaat 
voor de vele parkeerders die géén 
keus hebben omdat ze zware bood-
schappen moeten halen of er simpel-
weg wonen. Om dat tegen te gaan 
wil het college op strategische plek-
ken het aantal blauwe zones aanpas-
sen voor ma t/m za 8.00 – 18.00 u.

Voor kortparkeren komen in aanmer-
king de Dommelstraat zijde Neuls-
traat twaalf parkeerplaatsen, in Ame-
roijenhof zijde Neulstraat zeventien, 

voor appartementencomplex B in de 
Deken van Erpstraat  (de huidige) 
tien, bij parkeerterrein Knapenhoek 
slechts dertien van de 72 en bij de 
Em-Té de resterende 41 parkeer-
plaatsen (nu nog voor langparkeren).
 
Op het voorgenomen parkeerbesluit 
waren 36 reacties binnengekomen. 
Een verzoek om de maximale par-
keerduur op de blauwe parkeerplaat-
sen in het centrum te verlengen naar 
2,5 uur werd niet door het college 
gehonoreerd, een aantal verzoeken 
om een vergunning of ontheffing 
eveneens. “Te veel rompslomp” al-
dus portefeuillehouder René Dekkers.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl

Speerpunten handhavings-
programma 2013
Ieder jaar moet de gemeente een 
handhavingsprogramma opstellen 
met daarin de punten waarop het 
komende jaar extra gehandhaafd 
gaat worden. Het streven daarbij 
is om de handhaving zo te regelen 
dat iedereen zich aan de wet en 
regels houdt. Dan heet het geen 
handhaving meer, maar toezicht. 
 
Toezicht wordt in ieder geval uit-
geoefend door de Provincie, op 
het handhavingsbeleid van de ge-
meente. Ze controleren dat aan 
de hand van het handhavingspro-
gramma, en aan het jaarverslag 

waarmee verantwoording wordt 
afgelegd over het afgelopen jaar.

Voor 2013 heeft het college voor 
Rooi de navolgende speerpunten 
en projecten afgesproken:

Asbest, zwaardere milieubedrijven, 
brandveiligheid, bestemmingsplan 
buitengebied, huisvesting arbeids-
migranten, permanente bewoning 
recreatiewoningen, strijdig gebruik 
De Kampen, hondenoverlast/par-
keren, en riolering.
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11.000 euro voor stichting Kindia

Popkoor Novelty sluit jubileumjaar spetterend af

bedankt!
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Autoschade van Acht

Emvo Techniek

L.van de Biggelaar Installatietechniek

de Bever groente en fruit

Neil en Rachel Bird

vrijwilligers

Popkoor Novelty kijkt terug op een fantastische jubileumshow.  
De Blauwe Kei stond 15 en 16 december ‘On Top of the World’! 
We zijn trots op het geweldige bedrag dat ons koor samen met 
Kiwanis Rooi bijeen bracht voor Stichting Kindia.  

Iedereen die een bijdrage leverde: heel hartelijk bedankt!

Popkoor Novelty heeft het afge-
lopen weekend haar jubileumjaar 
met twee uitverkochte shows in 
de Veghelse Blauwe Kei afgeslo-
ten. Het koor werkte ruim ander-
half jaar naar deze concerten toe. 
Het was het hoogtepunt van de 
festiviteiten rondom het 25-jarige 
bestaan. Het toefje op de taart was 
de cheque van 11.000 euro die het 
koor kon overhandigen aan de 
stichting Kindia. Die stichting zet 
zich in voor straatkinderen uit In-
dia en kinderen met een handicap 
in dat land.

De twee concerten in de Blauwe 
Kei waren de spetterende afslui-
ting van een jaar dat helemaal in 
het teken stond van het 25-jarige 
jubileum. In de ruim twee uur die 
het concert duurde, trok de mu-

ziek uit die 25 jaar aan het publiek 
voorbij. Bekende nummers zoals 
‘Ik leef niet meer voor jou’, ‘Halle-
lujah’, ‘Disco Inferno’ en ‘Walking 
on Sunshine’ vlogen het publiek 
om de oren. Maar ook een echte 
klassiekers zoals ‘Radar love’ en 
medleys van Abba en Queen ont-
braken niet in het optreden van het 
jarige Popkoor. Heel bijzonder was 
de uitvoering van het nummer ‘Still 
haven’t found’ van U2.  Mirjam 
van Hastenberg zong het nummer 
grotendeels solo, terwijl het koor 
haar veelstemmig begeleidde. 

Choreografisch en vocaal meester-
werk
Overigens was Mirjam niet de 
enige solozangeres. Voor ieder 
koorlid of groepje leden was er 
wel een moment of fame. In elk 

van de nummers kregen iemand of 
een groepje mensen de gelegen-
heid om solo te laten horen wat ze 
waard waren. Een bijzondere pres-
tatie omdat de mensen in een koor 
vooral gewend zijn om samen te 
zingen. Maar aan de prestaties van 
de solisten en halfsolisten viel niets 
af te dingen. Toch was de show niet 
alleen muzikaal perfect. Ook de 
choreografie zat perfect in elkaar. 
Tussen de verschillende nummers 
door, maar ook tijdens het zingen 
wisselde iedereen regelmatig van 
plaats. Volgens dirigent Peter van 
Beijnum, was vooral de combinatie 
van dansen en zingen heel lastig, 
maar oefening baart kunst. Het re-
sultaat mocht er dan ook zijn. Een 
staande ovatie viel het koor ten 
deel, na afloop van het ruim twee 
uur durende spektakel.

Veel geld voor het goede doel
Het hele jaar 2012 stond voor Pop-
koor Novelty in het thema van het 
25-jarig bestaan. Aan dat jubileum 
koppelde het koor een goed doel. 
Gedurende het hele jaar werd geld 
ingezameld voor de stichting Kin-

dia. Deze stichting, die zich inzet 
voor Indiase straatkinderen en 
kinderen met een handicap in dat 
land, kreeg tijdens het concert een 
cheque van 11.000 euro overhan-
digd.

De Stad 9 5688 NX Oirschot
0499 - 578015 - www.bmsbikes.nl

Exclusief             dealer!

Specialisatie MTB eBikes!
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Informatieavond middelbaar onderwijs
Elk jaar is er traditioneel een in-
formatieavond, vanuit het mid-
delbaar onderwijs, voor school-
verlaters van groep 8. Deze avond 
wordt elk jaar door een andere 
basisschool uit Sint-Oedenrode 
georganiseerd in samenwerking 
met SKOSO.

Donderdag 13 december heeft 
deze avond plaatsgevonden op 
obs de Springplank. De opkomst 

was groot en vanuit de middelbare 
scholen werd er enthousiast gerea-
geerd op de gehele avond.

De kerstachtige sferen in combi-
natie met een goede organisatie 
hebben zeker aan deze succesvolle 
avond bijgedragen.

Ouders reageerden enthousiast: 
De informatie vanuit de diverse 
scholen wordt als nuttig ervaren. 

Ook het gegeven dat je twee 
rondes hebt en dus twee verschil-
lende voorlichtingen kunt volgen is 
waardevol en kan zeker bijdragen 
aan de schoolkeuze. Ook werd er 
enthousiast gereageerd op de ge-
moedelijke open sfeer en de goede 
organisatie. Zo was er een per-
soonlijke ontvangst, wat te drin-
ken vooraf en in de pauze en wa-
ren er voldoende aanspreekpunten 
beschikbaar.

Extra product voor de Voedselbank

In Sint-Oedenrode zijn zo’n twin-
tig gezinnen aangesloten bij de 
Voedselbank. Om deze mensen 
met Kerst een extra hart onder de 
riem te steken, besloot de Lions-
afdeling van Sint-Oedenrode om 
levensmiddelen in te zamelen 

voor de Voedselbank. 
Afgelopen zaterdag stonden leden 
van de Lionsclub bij de EMTE en 
de Aldi. Ze verzochten het winke-
lend publiek beleefd om een extra 
product te kopen en dat achter 
te laten in de daarvoor bestemde 

kratten. Bijna iedereen gaf gehoor 
aan de oproep. Hagelslag, suiker, 
pakken drinksap, macaroni, kaas, 
rijst en nog veel meer producten 
werden bij de Lions achtergelaten. 
Volgende week zaterdag wordt de 
actie voortgezet in de Jumbo. 

vol 
= 

VOL

In samenwerking met wijnhuis ViniVivaldi  
organiseren wij op zondag 27 januari en  
zondag  17 Maart een wijnproeverij. Vanaf 
13.00 uur schenken wij een mooie mix van 
bubbels, rode en witte wijnen,  die wij natuur-
lijk begeleiden door een aantal pure en eerlijke 
kleine Italiaanse gerechten. 

De prijs van deze wijnproeverij bedraagt  
€ 35,00 per persoon. Reserveer snel, want

Tijdig reserveren is gewenst:
T: 0413 - 490 304

In samenwerking met:

wijnproeverij menu di natale giubileo
Kerstmenu 15 jaar osteria

Op 28 februari bestaat 

                        Restaurant Osteria 15 jaar. 

Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voor-
bij gaan. Als u in de maand februari in ons 
restaurant dineert, ontvangt u een waardebon 
van 15% van het totaalbedrag. Deze waarde-
bon kunt u vanaf dinsdag 5 maart verzilveren 
bij een volgend restaurantbezoek.*

Op donderdag 28 februari, vrijdag 1 maart,  
zaterdag 2 maart en zondag 3 maart  serveren 
wij de top 15 van onze favoriete gerechten. 
Voor slechts € 50,00 per persoon is het een 
hele avond genieten van de typische Osteria 
klassiekers. We hebben een avondvullend  
programma samengesteld, waarbij u verrast  
wordt met tongstrelende hapjes, met veel 
amore en passione bereid door onze chefkok 
Gé. Uiteraard heeft Freek ook voor deze  
avonden een passend wijnarrangement samen- 
gesteld

Reserveer nu alvast uw plaatsen, zodat u zeker  
bent van een tafel. Aanvangstijd 19.00 uur  
(op zondag starten we om 18.00 uur). 

T: 0413 – 490 304

*vraag naar de voorwaarden

“

“Ontvangst 17.30 uur 
Amuse 
Marbree van gevogelte, eendenlever  
en geroosterde sjalotten
Of
Tartaar van gerookte Corvina met een  
avocado crème
Zachtgegaarde kabeljauw met bloemkool  
puree en krokant gebakken spek
Een schaaldieren-kerrie risotto met kreeft  
en coquille
Gegrilde tarbot, truffeljus
Of
Gebraden ossenhaas, truffeljus
Italiaanse kazen met noten-honing-truffel  
compôte en notenbrood 
(€ 7,00 p/p extra)
Hazelnoten mousse, karamelroom,  
kastanje parfait

De prijs voor dit heerlijke kerstmenu is  
€ 59,50 per persoon

Bijpassend wijnarrangement (5 gangen) 
€ 32,50 per persoon
Of
Bijpassend luxe wijnarrangement (5 gangen)
€ 52,50 per persoon

Markt 2a, 5492 AB Sint-Oedenrode Tel.: 0413-490304 
www.restaurantosteria.com

Ontvangst 17.30 uur
Amuse
Marbree van gevogelte, eendenlever 
en geroosterde sjalotten
Of
Tartaar van gerookte Corvina 
met een avocado crème
Zachtgegaarde kabeljauw met bloemkool 
puree en krokant gebakken spek
Een schaaldieren-kerrie risotto met kreeft 
en coquille
Gegrilde tarbot, truffeljus
Of
Gebraden ossenhaas, truffeljus
Italiaanse kazen met noten-honing-truffel 
compôte en notenbrood
(€ 7,00 p/p extra)
Hazelnoten mousse, karamelroom, 
kastanje parfait

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

De prijs voor dit heerlijke kerstmenu is 
€ 59,50 per persoon

Bijpassend wijnarrangement (5 gangen) 
€ 32,50 per persoon
Of
Bijpassend luxe wijnarrangement (5 gangen)
€ 52,50 per persoon

Wij wensen u hele fijne feestdagen
en een mooi en succesvol 2013!

Lucy Bax, Harry Bekkers
en alle medewerkers

Nieuwe lichting natuurwachters geïnstalleerd 

Sint-Oedenrode staat bekend om 
haar mooie en waardevolle ‘groe-
ne’ omgeving. Om dit in stand te 
houden, moeten de burgers een 
kloppend hart voor de natuur heb-
ben. Gelukkig hebben de meeste 
Rooienaren dat en die liefde ont-
wikkelt zich al op jonge leeftijd. De 
Jeugdnatuurwacht bewijst dat ie-
der jaar opnieuw. Afgelopen zater-
dag werden vijftien nieuwe leden 

en een vrijwillige moeder geïnstal-
leerd door wethouder Dekkers.

Voor en na het officiële gedeelte 
knutselden de kinderen er driftig op 
los. Speciaal voor dementerende in-
woners van Odendael maakten ze 
drie verschillende kerststukjes. De 
volgende kinderen werden geïn-
stalleerd: Bibi Dahmen, Daan Wou-
ters, Daan van Schijndel, Geert van 

Beljouw, Inge Schakenraad, Jacub 
Demski, Kim de Laat, Marijn van 
de Biggelaar, Mark van Kemenade, 
Rob de Laat, Shila van den Berk, 
Silke Kluytmans, Sophia Leyten, Ta-
mar Derks en  Wim van de Laar. Ja-
nine Heisterkamp kreeg een speldje 
omdat ze zich aan heeft gemeld als 
vrijwilliger.

alle leden en de vrijwilligers van de jeugdnatuurwacht gingen na 
het offi ciële gedeelte op de foto met wethouder Dekkers.
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Dirk en Luke laten een kort filmpje 
zien over hun avonturen in Afrika. 
“Dit is toch bizar!”, wijst Dirk naar 
het beeldschermpje. “In dit gebied 
is gewoon helemaal niets! En dan 
kom je ineens ‘in the middle of no-
where’ een mannetje op een brom-
mer tegen.” Beide heren zijn nog 
steeds onder de indruk van hun 28 
dagen durende trip van Amsterdam 
naar Dakar. Met zes man vertrokken 
ze met drie barrels. Ze maakten de 
nodige avonturen mee en nadat ze 
hun voertuigen verkochten, schon-
ken ze het bedrag aan het goede 
doel Foundation Adult Education 
de Gambia. Daar was het tenslotte 
allemaal om te doen.

“Je kunt in landen als Marokko, 
Senegal, Mauretanië en Gambia 

eigenlijk niets plannen. Het loopt 
toch altijd anders. Zo hadden we 
gereserveerd bij een restaurant. 
Toen we er ’s avonds aankwamen, 
bleek er plotseling geen plaats te 
zijn. Toen werden we door een taxi 
meegenomen naar een ander res-
taurant en daar aan tafel gezet. Ze 
regelen het wel, maar altijd met een 
flinke omweg”, vertelt Luke. De 
eerste honderden kilometers door 
Europa waren niet zo noemens-
waardig volgens de avonturiers. De 
echte belevenissen begonnen toen 
ze voet aan wal zetten in Marokko. 
Dirk: “De cultuur is daar zo ontzet-
tend anders. Je ziet aan alles dat ze 
daar alleen gaan werken als ze geld 
nodig hebben. Het werktempo ligt 
erg laag. Zo hebben we ergens aan 
de grens zes uur moeten wachten 

omdat een dame per persoon een 
enorm formulier in moest vullen. Er 
waren nogal wat wachtenden voor 
ons, dus dat duurde even. En dat 
terwijl we alle gegevens van tevoren 
door hadden laten sturen.  Hier zou-
den ze dat werk voorbereid hebben, 
daar dus niet haha. In Senegal ging 
het dan weer heel snel. We betaal-
den vijftig euro smeergeld en moch-
ten de grens over.”

In een colonne baanden de Neder-
landers zich een weg door de Saha-
ra. Ze trokken elkaar er letterlijk en 
figuurlijk doorheen. Sommige auto’s 
waren gewoonweg niet bestand te-
gen die enorme zandbergen. Voor 
drie dagen waren de vrijbuiters ver 
weg verwijderd van de bewoonde 
wereld. Luke vond de Sahara het 

meest indrukwekkend en Dirk ge-
noot extra toen ze ’s avonds midden 
in de woestijn een kamp opsloegen 
en plaatsnamen rond het kampvuur. 
Gambia was de eindbestemming. 
Daar lieten ze zien waar ze voor ge-
komen waren. De verkoop van de 
jeeps leverde 5200 euro op. In Ne-
derland was al een bedrag van 2700 
euro bij elkaar geraapt. In totaal 
konden ze dus een prachtig bedrag 
geven om het volwassenenonder-
wijs in Gambia te ondersteunen. 

De mannen zijn trots en tevreden. 
Over de reis, maar zeker ook door 
de goede daad. Daarom willen Dirk 
en Luke al hun sponsoren enorm 
bedanken. 

Heeft u in 2012 nog recht op
zorgvergoeding voor brillenglazen?

Wij kijken het graag voor u na.

We hebben onze collectie uitgebreid
met verschillende trendy merken,

kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Wij wensen u een helder & gezond 2013

Team Huiskens Optiek & Horen

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-472720

www.huiskensoptiek.nl

Voor vijftig euro de grens over

Het hele team op de foto met de plaatselijke bevolking

Een gezellige avond uit voor singles! 
Eet & Date Christmas Edition (35-65 jaar)

Zaterdag 22 December 2012
De Vresselse Hut 

Arrangement:

● Welkomstamuse
● Vier gangen diner d`Amour

● Vier consumpties
● Diverse kennismakingsrondes

● Verloting van een culinair pakket
● After-borrel met goede DJ

● Afscheidscadeautje

Inschrijven: info@culinair-ontmoeten.nl
06-46118802

www.twitter.com/culinairontmoet en www.facebook.com/culinair.ontmoeten 

Hoesten of 
niezen? 
Zakdoek kiezen!
In dit seizoen lopen veel men-
sen een griep of verkoudheid 
op. Goede hygiëne kan versprei-
ding voorkomen. Daarom start 
de GGD Hart voor Brabant met 
ingang van 13 december 2012 
een voorlichtingscampagne over 
griep en verkoudheid.

De campagne gaat vooral over 
maatregelen die de kans op be-
smetting verkleinen. Zo adviseert 
de GGD Hart voor Brabant om 
altijd een hand of zakdoek voor 
uw mond te houden als u hoest 
of niest. Gebruik bij voorkeur 
een papieren zakdoek of tissue 
en gooi deze na één keer gebruik 
weg. En was vaak uw handen, 
ook na hoesten, niezen of snui-
ten. Zorg bovendien voor ven-
tilatie in huis en maak bepaalde 
voorwerpen regelmatig schoon, 
zoals deurknoppen en speel-
goed. 

Voor meer informatie of het be-
stellen van informatiemateriaal 
kunt u contact opnemen met het 
bureau infectieziektebestrijding 
van de GGD Hart voor Brabant, 
073-6404074. 

U kunt ook kijken op de website 
van het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu: 
www.rivm.nl/infectieziekten.  

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

GEHELE 
WINTERCOLLECTIE 

50% KORTING!!!!
 

FEEST- EN COMMUNIEKLEDING 
BINNEN 

VAN DOERAK EN BE A DIVA !!
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

Wilt u een foto uit 
DeMooiRooiKrant bestellen? 

Staan er foto's in de krant 
die voor u een bijzondere 

betekenis hebben? 

DeMooiRooiKrant biedt aan 
lezers de mogelijkheid een full 
colour foto-afdruk te bestellen. 
Het formaat van de foto-afdruk 

is 20x30 cm. (a4)

Stuur een mail met het week 
nummer + pagina nummer naar 

redactie@demooirooikrant.nl
Een foto kost € 5,95.

 
Contante betaling 

op het kantoor 
Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl 
de informatiekrant van 

Sint-Oedenrode en omstreken.

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.40 jaar getrouwd! 
Pro� ciat! 

de kinderen en kleinkinderen

Jan en Sjaan van de Pol
23-12-2012

65 jaar getrouwd

Geboren 6-12-2012
Kasper

Alex Kempen en Ester Hoeks
Sterre

van Sint-Aldegonde Plein 25 
2581 TM Den Haag
Namens Ome Frank

Peuterspeelzaal Ieniemie sluit haar deuren
Na meer dan 25 jaar komt er een 
einde aan peuterspeelzaal Ienie-
mienie uit Olland. Onlangs be-
trokken ze het nieuwe gemeen-
schapshuis, maar toen was al 
bekend dat dat slechts van korte 
duur zou zijn. Komende donder-
dag vieren ze, samen met hun 
peuterschare, de laatste peuter-
speeldag. Alle kinderen en de 
leidsters mogen verkleed komen. 
Het thema is clowns. 

Om aan de strenge huidige wetge-
ving in de kinderopvang te blijven 
voldoen is niet gemakkelijk. “Met 
vrijwilligers is dat niet te doen. Op 
een gegeven moment zit je aan je 
plafond”, aldus het bestuur en de 
leidster van Ieniemienie: “We wis-
ten al langer dat dit eraan zat te 
komen.” Toch blijft het moeilijk. 

Komende donderdag volgt toch 
echt de laatste keer. Aan een grote 
doos met tissues voor de leidsters, 
is al gedacht. Toch gaat Ieniemie-
nie er een mooie afsluiting van ma-
ken, en daarmee steunen ze direct 
de Clini Clowns. Met de kinderen 
is de laatste weken een dansje 
ingestudeerd. Dansen wordt het 
dus, en daarnaast nog veel meer: 
cupcakes maken, balspelen in de 
gymzaal, friet bakken met worstjes 
en appelmoes… 

Vooral voor de leidsters zal het in 
januari wel wennen zijn. Voor Ie-
niemienie wordt het boek gesloten, 
toch blijven ze zich betrokken voe-
len. Twee van de leidsters helpen 
inmiddels al bij de tussenschoolse 
opvang op basisschool Sint Petrus, 
één van hen ondersteunt daar een 

kindje met rugzakbegeleiding, en 
ook de rest hoeft zich straks niet 
te vervelen. Vanaf begin janu-
ari wordt het stokje overgenomen 
door Humanitas. Vanaf dan zullen 
zij de kinderopvang verzorgen.

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Sandy Vissers

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Onze Kerst ster…
Monchou kersentaartje
Met ’n bodem van roomboter kruimel en ’n dikke laag monchou afgewerkt 
met Hollandse kersen is ons monchoutaartje al jaren ’n favoriet. 
Lekker bij de koffi e of als dessert… 
Waarom zou je wachten tot de kerst?

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL   –    www.bakkerijbekkers.nl

  bakkerij bekk
e

r
s

19 t/m 24 december

Monchou
taartje
6 pers.

9,95
Heeft u uw 
kerstbestellijst
al ingeleverd?
Dat kan nog t/m 
20 december!

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

nog   dagen

tot carnaval  
52PAPGAT JOURNAAL

Verrassende 14e Titelveiling van Papgat

Afgelopen zaterdag werd in Café 
Van Ouds de 14e titelveiling van 
Papgat gehouden. De Neultuuters 
begeleide de gasten muzikaal van 
Brasserie de Beleving, waar het 
adellijk diner was gehouden, naar 
Café Van Ouds. 

Voor aanvang van de veiling is 
door Prins Bart Pap d’n Urste en 
Adjudant Floris een collage ont-
huld met daarop de titelhouders 
van de afgelopen 13 jaar. Deze 
collage, dit jaar ontworpen voor 
het 55 jarig jubileum van Papgat,  
zal worden aangevuld met de 
nieuwe titelhouders en vervolgens 
het hele carnavalsseizoen bij Café 
v Ouds blijven hangen. Hierna 

nam de nieuwe veilingmeester 
Frans Sijbers de hamer ter hand en 
startte de veiling.
 
De sfeer was super in de zaal. Wat 
ook te merken was aan de biedin-
gen. Er werd volop geboden, al 
was het in het begin nog aftasten 
wat een ieder zou gaan doen.  De 
titel Hertog en Hertogin van het 
Centrum ging dit jaar wederom 
naar Bas en Anja van Turnhout.  De 
Ridder in de orde van Papgat gaat 
dit jaar naar De Lepkes uit Boskant. 
Als laatste titel werd de Groother-
tog van Papgat geveild. Deze was 
in een eerste ronde al op een mooi 
bedrag ingezet. Er waren diverse 
mensen die op de titel Groothertog 
aan het bieden waren, waaronder 
Bernie de Brouwer van Van Ouds 
en VC De Kantelaars / Ton van 
Alphen van Dorpsherberg Olland. 

Uiteindelijk wist Ton van Alphen 
de titel te bemachtigen onder 
zichtbaar en duidelijk hoorbaar 
plezier van VC de Kantelaars die 
op uitnodiging van Ton van Alp-
hen massaal naar de Titelveiling 
waren gekomen. Het bleef na af-
loop nog lang gezellig en we 

mogen dus spreken van zeer 
sfeervolle en geslaagde avond. 
We danken alle nieuwe titelhou-
ders voor hun bijdrage. 

Hieronder de nieuwe Adelen van 
seizoen 2012 – 2013
Jonkheer  van het Haverland 
Jan Meijer
Jonkvrouw van het Haverland 
Ans Meijer
Jonkheer  van Dommelrode 
Peter Verkuijlen
Jonkvrouw van Dommelrode 
Marjos Janssen
Jonkheer  van den Armenhoef 
Albert Grimel du Bois
Jonkheer van het Kinderbos 
Gertjan Pepers
Jonkvrouw van het Kinderbos 
Ans Verbakel
Jonkheer  van Eerschot 
Wordt geschonken
Jonkvrouw van Eerschot 
Wordt geschonken
Jonkheer  van de Vogelenzang 
Wil v. der Linden 
Jonkvrouw van de Vogelenzang 
Sandra v. der Linden
Ambassadeur van de Kampen 
Mario Foolen 

Ambassadrice van de Kampen 
Mariëlle Foolen
Ridder in de orde van Papgat 
CV de Lepkes
Hertog van het Centrum 
Bas van Turnhout
Hertogin van het Centrum 
Anja van Turnhout
Jonkheer van de Kienehoef 
Raymond v. den Berg
Jonkvrouw van de Kienehoef 
Inger v. den Berg
Jonkheer  van de Koevering 
Gerard v.d Koevering
Jonkvrouw van de Koevering 
Alita v.d Koevering
Jonkheer van de Cathelijne 
Marinus Merks
Jonkvrouw van de Cathelijne 
Ans Vogels
Jonkheer  van Rijsingen 
Hans van der Heijden 
Jonkvrouw van Rijsingen 
Esther van der Heijden
Baron van den Boskant 
Will van der Linden
Barones van den Boskant
Ans van der Linden
Jonkheer  van het Everse 
Marinus Merks
Jonkvrouw van het Everse 
Ans Vogels
Jonkheer  van de Sloef 
Ruud Steenbakers
Jonkvrouw van de Sloef 
Marjolein Steenbakkers

Heer van het Kerkplein 
Bernie de Brouwer 
Vrouwe van het Kerkplein 
Riek de Brouwer
Baron van Olland 
Leo Markus
Barones van Olland 
Henny Leenderts
Jonkheer  van den Heikant 
Leo Persoons
Jonkvrouw van den Heikant 
Annelieke Persoons
Graaf  van de Markt 
Rob de Vries
Baron van Nijnsel 
Rene vd Biggelaar
Barones van Nijnsel 
Marjolein vd Biggelaar
Watergraaf  
Floris Kerremans
Watergravin 
Debbie Kerremans
Loopgraaf  
Toon v. Eerdt
Loopgravin 
Marnita v. Eerdt
Dijkgraaf  
Marinus Merks
Dijkgravin 
Ans Vogels
Groothertog van Papgat 
Ton v. Alphen
Groothertogin van Papgat 
Marion v. der Putten
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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 23 december geopend van 12 - 17uur                          

        

 

*m.u.v. nieuwe collectie en basiscollectie

4

Carnavalsmiddag voor mensen 
met beperking
Dit jaar zal er voor de 1e keer 
een carnavalsmiddag worden 
georganiseerd voor kinderen/
volwassenen met een beperking 
die wonen en/of werken in Sint-
Oedenrode. De organisatie van 
deze middag zal in handen zijn 
van Stichting Jeugdcarnaval en 
Stichting Papgat en zal plaats-
vinden in de feesttent op de 
Markt in Sint-Oedenrode.

Na een warm onthaal bij bin-
nenkomst om 13.30 uur zal deze 
middag verder in het teken staan 
van zang, dans en entertainment. 
Deze middag zal worden verge-
zeld met een bezoek van  Prins 
Bart Pap den Urste , Adjudant 
Floris en de raad van Elf met hun 
Hofdames. Ook de Jeugdprins, 
Adjudant, Nar en Raad van Elf 
zullen aanwezig zijn en om 17.00 
uur sluiten we deze middag ge-
zellig weer af.
De entree is gratis en er zal wor-
den gezorgd voor een hapje en 

een drankje. Ook uw verdere ge-
zinsleden/ vrienden en/of kennis-
sen zijn van harte welkom! Om 
de feesttent voor iedereen toe-
gankelijk te maken, zullen er de 
nodige voorzieningen aanwezig 
zijn. Een aangepaste entree voor 
rolstoelgebruikers, invalidentoi-
let,  aangepaste nooduitgangen 
en extra stoelen en tafels. In de 
feesttent zal er voldoende ruim-
te zijn om je lekker uit te leven 
op de muziek en/of dans, maar 
zullen er ook voldoende moge-
lijkheden zijn om het feest rustig 
zittend vanaf de zijlijn te beleven.
Graag zouden we in contact wil-
len komen met de kinderen/
volwassenen met een beperking 
die wonen en/of werken in Sint-
Oedenrode of met de ouders en/
of begeleiders. Dit kan via e-mail  
info@jeugd-carnaval.nl of tele-
fonisch via telefoonnummer 06-
53726295. Ook kunt u een op-
gave formulier downloaden via 
www.jeugd-carnaval.nl 

Stichting Jeugdcarnaval stelt zich voor

Een belangrijke schakel in car-
navalvierend Sint-Oedenrode is 
Stichting Jeugdcarnaval. Zij houdt 
immers de paplepel vast die de 
Rooise jeugd voedt met het car-
navalsgevoel. Bijna iedere Rooi-
enaar beleefde zijn of haar eerste 
carnavalsmomenten in de tent op 
de Markt. Maar wie zijn de men-

sen achter de Stichting? Wie zor-
gen er ieder jaar weer voor dat de 
Rooise jeugd – en inmiddels ook 
veel kinderen van ver daar bui-
ten – een onvergetelijke carnaval 
meemaken?  De komende weken 
stellen we ze aan u voor. In de eer-
ste aflevering: Edwin Sanders (32)

Wat is functie binnen Stichting 
Jeugdcarnaval?
“Ik ben secretaris. Bij iedere ver-
gadering ben ik notulist en ik zorg 
voor al het papierwerk. Daarnaast 
houd ik me bezig met het organi-
seren van de Jeugdprinsenzitting 
en maak ik de planningen tijdens 
carnaval. Dan weet iedere vrij-
williger wanneer hij of zij ingezet 
wordt. Tijdens carnaval ben ik alle 
dagen in de tent aanwezig. Ook 
regel ik de ‘Alles kan show’ mee. 
Ieder jaar benader ik de artiesten.”

Hoe lang ben je al betrokken bij 
het Rooise jeugdcarnaval?
“In 2009 ben ik gevraagd door 
het bestuur om me bij hen aan te 
sluiten. Daarvoor was ik al drie á 
vier jaar werkzaam in de tent als 

vrijwilliger. Ik had er eerlijk gezegd 
niet zo’n trek in om bij het bestuur 
te gaan, maar toen ik hoorde dat 
ze specifiek mij op het oog had-
den, maakte ik snel een plek vrij in 
mijn agenda. Zo zie je maar weer; 
van het één komt het ander!”
Wat vind je zo leuk aan het Rooi-
se kindercarnaval?
“Het is mooi om te zien als de 
kinderen hier zoveel plezier heb-
ben. Het is tegenwoordig voor 
alle jeugd tot 15 jaar. Ook voor de 
oudste jeugd kunnen we dus een 
leuke carnaval bieden. Dat gaat 
goed, want ze lijken van steeds 
verder weg te komen. Vorig jaar 
hadden we de tent iedere avond 
hartstikke vol. Ze komen hier om-
dat het super gezellig is. Twitter 
stond er vol van!”

Waarom houd jij van carnaval?
“Ik houd eigenlijk helemaal niet 
van carnaval! Ik heb er zelfs een 
hekel aan, haha. Als ik geen vrij-
williger was geweest dan zou je 
mij tijdens carnaval niet zien. Het 
is gewoon mooi om met de jeugd 
bezig te zijn.”

De Collse Hoek Gerwen gaat sluiten 
met ingang van 1 januari 2013.

Op 22 - 27 - 28 - 29 en zondag 30 december open.
Alle laatste meubelen tegen een redelijk bod.

Open van 11.00 tot 16.00 uur.

Bedankt voor het 
in ons gestelde 

vertrouwen, 
wij wensen u 

prettige feestdagen
en een gezond 2013

De Collse Hoek Gerwen
Gerwenseweg 41 Gerwen

5674 SE Nuenen 
tel 06 29281266

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

loon- en grondverzetbedrijf Van Esch bestaat 50 jaar

Goede ondergrond als basis voor mooi feest

Vijftig jaar geleden begonnen Jan 
en Mariet van Esch een landbouw- 
en spuitbedrijf aan de Eversestraat 
in Sint-Oedenrode. Vijfentwintig 
later nam zoon Lambert het stokje 
over en breidde de werkzaam-
heden flink uit. In datzelfde jaar 
trouwde hij met Willy. Afgelopen 
zaterdag gaven de twee feest, 
groot feest. U hoeft geen reken-
wonder te zijn om te weten wat er 
allemaal gevierd moest worden. 

Eén van de grote loodsen van 
Lamber en Willy, die samen twee 
kinderen hebben (Thijs en Lotte), 
was omgetoverd tot immense 
feestzaal. Een perfecte plaats om 
een feestje te bouwen, want zo 
konden enkele grote moderne ma-
chines er bij betrokken worden. 
Het terrein van Van Esch herbergt 
veel historie. Lamber verving in de 
jaren tachtig enkele oude gebou-
wen voor nieuwe moderne schu-
ren. Bovendien schaftte hij in 1987 
de eerste maishakselaar aan. Daar 
bleef het niet bij. Om als loonbe-
drijf de klanten het optimale werk 
en service te kunnen geven, volg-

de de ene na de andere machine.  
In 1996 werd de aardappelloods 
gebouwd en werd gestart met de 
teelt en bewaring van aardappe-
len. Door de jaren heen groeide 
het bedrijf gestaag. Inmiddels ver-
richt Lamber van Esch Loon- en 
grondverzetbedrijf alle werkzaam-
heden voor veehouderij, land-
bouw, groensector, nieuwbouw, 
sloop en containertransport. 

Opruwen van vloeren
Daarnaast is Lamber een bedrijf 
begonnen in het opruwen van 
vloeren. Toen de Rooise onderne-
mer jaren geleden een motoron-
geluk kreeg en daar van moest 
revalideren, had hij tijd om na te 
denken over de toekomst. Toen 
kwam Lamber met dit idee. Het 
werd een succes dat tot de dag 
van vandaag voortduurt. Lamber 
reist al jaren heel Europa door om 
zich bij bedrijven (inmiddels meer 
dan 5000) in te zetten door het 
opruwen van vloeren. De afge-
lopen jaren bezocht hij met een 
eigengemaakte stand beurzen in 
Frankrijk, Polen, Duitsland, België, 

Luxemburg, Frankrijk, Hongarije 
en Zwitserland. 

Nog meer aanbod
Daar bleef het allemaal niet bij. Zes 
jaar geleden is op wens van klan-
ten een nieuwe driewieler mestin-
jector aangeschaft, zodat er nog 
meer mest uitgereden kan worden 
zonder insporing op het land. Ook 
is er een slooptak opgestart om het 
slopen van oude boerenstallen en 
huizen aan te pakken. Lamber zou 
Lamber niet zijn als hij niet voor-
uit kijkt. Volgend jaar komt er een 
nieuwe zodebemester van 8.40m 
breed voor achter de driewieler 
en wordt er een Fendt 916 Vario 
in gebruik genomen om zodoende 
weer goed voor de dag te kunnen 
komen.

Het thema van het feest van af-
gelopen zaterdag was ‘Een goede 
ondergrond, de basis voor een 
mooi feest.’ Het fundament is 
sterk. Sterk genoeg om ook de ko-
mende jaren nog stappen te ma-
ken, want Lamber en Willy staan 
bol van ambities. 

Gemeente blijft binnen budget 
Weievenseweg
Ondanks dat er volgens de voorschriften de benodigde boringen en 
metingen zijn gedaan is er toch een grotere hoeveelheid teerhou-
dend asfalt vrijgekomen dan was ingeschat. Dit komt vooral door-
dat de bovenste teervrije laag ongewoon veel in dikte verschilde dat 
tijdens het frezen onvermijdelijk ook een gedeelte van de onderlig-
gende teerhoudende laag meenam en er meer als duur teerhoudend 
moest worden afgevoerd.

Door het nieuwe wegdek iets dunner en zwarte in plaats van rode 
fietssuggestiestroken aan te leggen kan de gemeente een dreigende 
overschrijding van het budget met circa 80.000 euro voorkomen.
Tijdens een overleg met de klankbordgroep door portefeuillehouder 
Rene Dekkers werden de alternatieven zoals onder andere de ver-
smalling van de fietssuggestiestroken of het minder aanbrengen van 
verkeersremmende maatregelen besproken. Omdat veiligheid het 
eerste en belangrijkste argument blijft, zijn dit volgens de werkgroep 
geen alternatieven. Hoewel de vertegenwoordigers namens de buurt-
genoten volgens Dekkers aangaven te willen vasthouden aan het oor-
spronkelijke, gezamenlijk opgestelde plan, ging na uitgebreid overleg 
en de verkeersveiligheidsgarantie en dat het zoutstrooibeleid wordt 
uitgevoerd als ware het rode fietssuggestiestroken de werkgroep toch 
nog akkoord.  

Klankbordgroep Weievenseweg
Paul van Zutphen
Gerrit v.d. Hanenberg

Lezerspodium....
Door: Klankbordgroep Weievenseweg

Handboogschieten voor 3FM Serious Request
Je zult het misschien niet ont-
gaan zijn; de komende tijd staat 
het glazen huis in Enschede voor 
het bekende Serious Request. Drie 
radio3FM DJ’s sluiten zich een 
week op, waarbij ze radio maken 
en geld inzamelen voor een pro-
ject van het Rode Kruis. Het hele 
land zet zich hiervoor in en men-
sen ondernemen actie om geld in 
te zamelen voor het goede doel.

Zo ook de veertienjarige Stan Lou-
wers uit Boskant, hij wil zich graag 
inzetten voor Serious Request en 
de medemens. “Wij gaan een ac-
tie doen met handboogschieten. 

Met een hoop schutters gaan we 
zes dagen zoveel mogelijk punten 
proberen te schieten en uiteindelijk 
voor een recordpoging gaan”, legt 
Stan uit. “We proberen alleen nog 
mensen te vinden die ons graag 
zouden willen sponsoren.”
Stan: “Ik hoop zelf vijfhonderd 
euro in te zamelen, maar omdat 
we met een grote groep schut-
ters zijn kan het bedrag dat we 
aan het goede doel schenken al-
leen maar hoger zijn.” Het goede 
doel van dit jaar vraagt aandacht 
voor de allerkleinsten, want ieder 
jaar sterven namelijk 5,5 miljoen 
baby’s onnodig door gebrek aan 

medische zorg en begeleiding. 
Onder het motto Let’s Hear it for 
the Babies willen 3FM en het Rode 
Kruis meewerken aan het terug-
dringen van babysterfte. Deze edi-
tie zal worden gehouden van 18 
tot en met 24 december 2012, dus 
tot die tijd kan er geld ingezameld 
worden. 

 NIEUW 
bij Amazing

 armbanden van SiliS.

Bij aankoop van 2 willekeurige producten 
krijgt u nu een kado erbij.

deze actie geldt tot 31 december 2012.

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  - www.kapsalon-amazing.nl

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

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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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Winnaars 
Eindejaarsactie 

Rooi2000
Pasnr.   bedrag

3455   € 20,00 
11428   € 20,00 
7072   € 20,00 
6747   € 20,00 
3562   € 20,00 
10259   € 20,00 
9336   € 20,00 
8490   € 20,00 
6963   € 20,00 
5498   € 20,00 
2957   € 25,00 
3923   € 25,00 
3347   € 25,00 
11525  € 25,00 
9273   € 25,00 
8839   € 25,00 
10389   € 25,00 
4728   € 25,00 
11452   € 25,00 
9205   € 25,00 

Wereldkampioen 
fl uiten in 
Odendael
Tijdens het Kerstconcert van Nico 
van de Wetering op donderdag 
20 december zal er een gastop-
treden zijn van niemand minder 
dan de 3-voudig wereldkampi-
oen kunstfluiten Geert Chatrou 
uit Mierlo.

Tussen de drukke dagen in, waar 
Geert optreedt met het Metro-
pool Orkest, Het Brabants Or-
kest, Cor Bakker, Freek de Jonge 
en enkele symfonieorkesten in 
Duitsland, heeft hij een gaatje 
gevonden om even Rooi aan te 
doen.
Het Kerstconcert begint om 19.30 
uur. Entree is gratis, er wordt wel 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Er zijn op die avond verschillen-
de andere gastoptredens. Nico 
wordt muzikaal ondersteund 
door Toon de Migra (accordeon), 
en door een 30-tal van zijn begin-
nende gitaarleerlingen (meestal 
50-plussers). De hele avond heeft 
een hoog meezing-gehalte. Het 
geheel vindt plaats in de grote 
zaal van Odendael..

Gulle Abrahams en Sarah's

Na afloop van de inmiddels be-
kende Rooise Abraham & Sarah 
reünie had de organisatie een 
geldbedrag over. Hoe kun je dat 
nou beter besteden dan aan goe-
de doelen. Het geld werd daarom 
woensdag 12 december bij Brow-
nies en Downies geschonken aan 
twee organisaties, te weten pro-
ject Koster Brock en Welzijn Salus. 

De twee organisaties ontvingen ie-
der een waardecheque van 
€ 215,15. “Dat we zoveel geld 
over hebben is onder andere te 
danken aan Partycentrum De 
Vriendschap uit Boskant. Zij wa-
ren zeer coulant met de eindaf-

rekening. Omdat het geld bijeen-
gebracht is door mensen die naar 
de reünie zijn geweest, zijn wij als 
organisatie van mening dat we het 
geld moeten schenken aan goede 
doelen in Rooi”, legt voorzitter 
Lamber van Schijndel uit.

Bij Welzijn Salus wordt het geld 
besteed aan twee vrijwilligersgroe-
pen. Diny Kuijpers hield een kleine 
toespraak: “We zijn erg blij met 
deze waardecheque. Zij zochten 
hiervoor een goed doel en dachten 
aan ons, waar wij ze heel dankbaar 
voor zijn. Het is een goede beste-
ding en komt zeer goed op zijn 
plaats.”

Het tweede project, Koster Brock, 
is een onderdeel van Stichting 
Curioso, Marktplaats voor cul-
tuureducatie Sint-Oedenrode. Na-
mens deze organisatie nam André 
van de Warenburg geheel in oude 
originele kledij de cheque in ont-
vangst. “We laten de kinderen op 
een speelse en indrukwekkende 
manier de geschiedenis beleven. 
Zelfs in groep acht staat het bij 
hen nog op het netvlies gebrand 
en dat is heel mooi om te ervaren. 
We kunnen het geld goed gebrui-
ken, want we moeten tegenwoor-
dig alle eindjes aan elkaar zien te 
knopen.”

nettie Wehkamp overhandigde een cheque aan Diny Kuipers van salus. annemie Hulsen (derde van links) 
verblijdde twee Koster brock fi guranten met een mooi geldbedrag.

Brownies & Downies breidt uit 
naar Den Bosch
Na vestigingen in Veghel, Sint-Oedenrode en Asten opent Brownies en 
Downies ook een vestiging in Den Bosch.
In de lunchrooms zijn mensen met een beperking werkzaam. Jelle 
Hielkema en Maarten Klopstra gaan de zaak runnen. Waar de zaak in 
Den Bosch komt, is nog niet bekend gemaakt.

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Einde van ‘zoet’ tijdperk op Rooise Markt

Er komt een einde aan het tijdperk 
van snoepkraam J. van Tilborg op 
de Rooise markt. Na vijftig jaar 
zal de ‘zoete’ stand na aanstaande 
vrijdag niet meer terugkeren in 
Sint-Oedenrode. “Met pijn in het 
hart”, zucht eigenaar Sjaak. Van 
Tilborg gaat zich meer richten op 

de markten in de buurt van hun 
woonplaats Andel en op de cho-
coladehandel via internet (www.
chocoladegeschenken.nl). 

Vijftig jaar geleden stond de va-
der van Sjaak voor het eerst op de 
Rooise markt. Sjaak zelf ging vanaf 

zijn veertiende jaar al met pa mee 
naar de markt om te helpen. Ja-
ren later nam hij zelf de zaak over. 
“Rooi is altijd één van mijn favo-
riete markten geweest”, zegt de 
snoepverkoper. “Er hangt hier een 
echte Brabantse gezelligheid. De 
mensen zijn ontzettend vriendelijk. 
Dat is in sommige andere plaatsen 
wel anders. Het is erg jammer dat 
we hier moeten stoppen, maar 
soms moet je keuzes maken. Via 
deze weg wil ik iedereen hartstikke 
bedanken voor de prettige samen-
werking. Zowel mijn klanten als 
mijn collega’s hier.”

Aanstaande vrijdag krijgt u de kans 
om afscheid te nemen van Sjaak 
en zijn team. Er is geen vervanger 
gevonden voor de snoepkraam 
van J. van Tilborg. 

sjaak achter zijn kraam in rooi.



Woensdag 19 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe14 

AUTOBEDRIJF JAN VOETS
Industrieweg 1 (Bedrijventerrein Nijnsel) • 5492 NG Sint Oedenrode • Tel. 0413 – 474 000 • www.janvoets.nl

Met een energielabel A, 14% bijtelling, geen wegenbelasting, een volle tank 
voor € 20,- en de voor Mazda kenmerkende wegligging en kwaliteit verdient de 
Mazda2 BiFuel volgens klanten de eerste prijs in de AutoWeek Tevredenheids Trofee. 
Daar zijn wij op onze beurt weer heel tevreden mee.

Koop nog dit jaar en profi teer van alle voordelen van de Mazda2 BiFuel. 
De Mazda2 BiFuel is er al vanaf € 14.490,-.

Gemiddeld brandstofverbruik LPG: 6,5 l/100 km, 15,3 km/l, benzine 5,0 l/100 km, 20,0 km/l. CO2-uitstoot: 102 g/km.
Prijs excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service.  Genoemde brandstofprijzen 
gebaseerd op huidige brandstofprijzen bij geselecteerde aanbieders. Afgebeeld model kan afwijken van daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. 

tevredenheids
winnaar autoweek

trofee 2012

• Geen BPM
• Geen wegenbelasting

 

Energielabel A

VOLLETANK¤ 20,- 

Harmonie Nijnsel staat voor eerste kerstconcert in eigen kerk

Voor de eerste keer in de historie 
geeft Harmonie Nijnsel een kerst-
concert in haar eigen kerk. De 
voorbereidingen zijn inmiddels 
in volle gang en het programma 
liegt er niet om. Het is één van de 
vele projecten die de muziekver-
eniging ieder jaar weer ontplooit. 
Harmonie Nijnsel is gedreven en 
zal er alles aan doen om ook de 
optredens van 22 en 23 december 
te doen slagen. 

“Hopelijk zit de kerk twee keer 
vol”, droomt Roos Dortmans hard-
op. “Maar aan de kaartverkoop te 
zien, komt dat wel goed. Het is al 
bijna uitverkocht.” Roos Dortmans 
en Erie van der Zanden, beiden 
lid van de werkgroep ‘Kerstcon-
cert’, kunnen bijna niet wachten. 
Ze zijn lyrisch over het bijzondere 

optreden wat komen gaat. “We 
hebben er bewust voor gekozen 
om het concert een keer in Nijnsel 
te houden”, zegt Roos. “Andere 
jaren hielden we het optreden in 
kerk De Goede Herder in Eerschot, 
maar we wilden eens wat anders. 
De Nijnselse kerk is lekker knus en 
heeft een goede akoestiek.”

Niet alleen Harmonie Nijnsel zal 
acte de présence geven. Om het 
hele festijn extra cachet te geven 
treden accordeonist Tom van Aarle 
en de zanggroep Keychord op. 
Erie: “We hebben Tom aangedra-
gen als accordeonist. Onze diri-
gent Hans van der Velden was zeer 
van hem onder de indruk. Tom is 
een bekende in Sint-Oedenrode. 
Zijn prachtige accordeonspel zal 
velen ontroeren. De heren van 

KeyChord zingen speciaal voor 
deze optredens gearrangeerde 
kerstsongs. Zij zullen bovendien 
samen met het orkest nog een lied 
ten gehore brengen.” 

Erie en Roos zijn beiden lid van 
het harmonieorkest. Erie speelt 
klarinet en Roos blaast de hoorn. 
Evenals haar zussen Dorien en Ca-
rin. De drie zussen Van Hoof zijn 
al veertig jaar bij de Nijnselse har-
monie. Daar wordt zeker even bij 
stilgestaan tijdens de optredens in 
de Nijnselse kerk. Roos: “Speciaal 
voor deze gelegenheid hebben we 
met zijn drieën een muziekstuk ge-
schonken aan de harmonie. Dat 
gaan we spelen tijdens het con-
cert. Onze dirigent stelde ook voor 
dat we samen een solo geven. We 
doen ons best!”

Na het concert geeft de harmonie 
een heuse afterparty. Waar zie je 
dat tegenwoordig na een kerst-
concert? Het past helemaal in de 
stijl van de nieuwe weg die de 
vereniging vorig jaar is ingeslagen: 
verfrissend en jong. De optredens 
van de afterparty zijn nog geheim, 
maar ook dat belooft zeer gezellig 
te worden.

Kerstconcert Harmonie Nijnsel, 
22 december om 20.00 uur en 23 
december om 14.30 uur. Sint An-
toniuskerk Nijnsel. Voorverkoop: 
Juwelier Opaal, ’t Paperas en bak-
kerij van den Eertwegh.

accordeonist tom van aarle  tijdens een repetitie met Harmonie nijnsel.

Ko� eren 71 - 5492 BM Sint-Oedenrode 
0413-472118 

www.vdlaar.nl - info@vdlaar.nl

HUIS TE KOOP ??  

Door goede verkoopresultaten van 
de afgelopen weken:

PER DIRECT WONINGEN 
TE KOOP GEVRAAGD.

Makelaardij van de Laar:
De sleutel tot een succesvolle verkoop 

voor een aantrekkelijke prijs!

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

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
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Bereikbaarheid 
feestdagen

Welzijn Salus is 
tijdens de feest-
dagen gesloten 
van maandag 24 
december t/m 

dinsdag 1 januari 2013. Vanaf 
2 januari bent u weer van harte 
welkom in het kantoor tussen 
9.00 en 12.00 uur in Odendael 
3 bij dezelfde organisatie, maar 
met de nieuwe naam Welzijn de 
Meierij.  Wij wensen u fijne feest-
dagen en alle goeds voor het 
nieuwe jaar.

Kerstprogramma 
van Wijkvereniging 
Eerschot
Donderdag 20 december kunnen 
grote en kleine creatievelingen 
zich uitleven in Meerschot. Ze 
kunnen mooie kerststukjes maken. 
Zorg wel dat je zelf een bakje of 
schaal met natte oase, kaarsen en 
eventueel versiering bij hebt.
Voor het groen wordt gezorgd. 
Wij beginnen om 19.00 uur. Vrij-
dag 21 december kunnen onze le-
den vanaf 16 jaar nog even actief 
bezig zijn met het kaarten. Heb 
je zin om te jokeren of te rikken. 
Kom naar Meerschot. Om 20.00 
uur worden de kaarten geschud. 
Zaterdag 22 december zijn de 60 
plusser aan de beurt. Alle 60+ le-
den Krijgen een gezellige middag 
of avond met medewerking van 
Rooise Bluf. Natuurlijk staat bij 
binnen komst de koffie en thee 
met de kerststol klaar.

Groots 

assortiment 

kerststukken
Vanaf € 4,95

Knallende vuurwerkshow bouwmarkt Forum

Net als ieder jaar liet bouwmarkt Fo-
rum afgelopen donderdag haar zeer 
uitgebreide vuurwerkshow zien aan 
de burgers van Sint-Oedenrode en 
omstreken. Dat deed het op het 
evenementen De Neul. De opkomst 

was wederom zeer goed en de 
mensen genoten van een knallende 
vuurwerkshow. Het aanbod is ie-
dere keer weer voortreffelijk te noe-
men met ook nu weer de nieuwste 
trends op vuurwerkgebied. Als klap 

op de vuurpijl kregen de aanwezi-
gen een lekker frietje. Smullen en 
kijken tegelijk ging ze aardig af. 

Laatste uitruk, daarna naar Botswana
Rond 20.00 uur gisterenavond 
kreeg brandweerman René Hul-
sen (42) een melding. Hij en zijn 
collega’s sprongen in de vracht-
wagen en zetten koers richten 
het gebouw waar vroeger de 
Boerenschuur zat. Waar rook is, 
is vuur. Dat was in dit geval ook 
zo, maar dan in de figuurlijke zin 
van het woord. Achter een gordijn 
van rook werd de Rooienaar op-
gewacht door de burgemeester, 
vrienden, familie en collega’s die 
hem een stapje voor waren. Ze 
kwamen afscheid van hem ne-
men. René vertrekt binnenkort 
naar Botswana.

Hoewel SambaRooi Zuid-Ameri-
kaans georiënteerd is, bootste de 
band zo goed mogelijk een Afri-
kaanse sfeer na. Met luid kabaal 
verwelkomde het René, die per-
plex was. Hij had liever niet te veel 
aandacht voor zijn afscheid, maar 
dat zag het korps anders. Het was 
maandag de laatste oefenavond 
van het jaar en tevens de laatste 
oefenavond van de emigrant. René 
gaat zich in Botswana als manager 
inzetten voor het behoud en on-
derhoud van de natuur. Na 15 jaar 
lid te zijn geweest van het korps 
neemt de bevelvoerder afscheid.
Zowel burgemeester Maas als col-
lega Frank van der Heijden had-
den mooie woorden voor René. 
Ze typeerden hem beiden als een 
man van weinig woorden, maar 
wel van daden. Na het krijgen van 
enkele mooie geschenken van zo-
wel de gemeente als van zijn col-
lega’s nam René toch zelf even het 
woord. “Ik wil iedereen bedanken 
voor deze fijne en afwisselende 
tijd. Veel heb ik geleerd van in-
middels oud-collega’s. We heb-
ben veel mensen kunnen helpen. 
Ik ga een nieuwe uitdaging aan en 
hoop dat jullie een uitdaging blij-
ven vinden bij de brandweer. Door 
de bezuinigingen vond ik het zelf 
wel ooit moeilijk om gemotiveerd 
te blijven. Ik hoop dat van hoger 
hand de vrijwilligers in ere wor-
den gehouden.  Dat mogen ze van 
mij in de oren knopen. Ik zie jullie 
graag een keer in Botswana!”, be-
sloot René lachend.

rené overhandigt zijn moeder de bos bloemen die hij 
gekregen heeft. ook zijn vader was van de partij.

Van zijn collega’s kreeg rené een mooie poster als aandenken.

Handelsweg 23  |  5492 NL Sint-Oedenrode  |  T 0413 47 66 60  |  F 0413 47 61 77  |  info@interieurenstijl.nl  |  www.interieurenstijl.nl                           

Met passie voor de schoonheid van het interieur en gevoel voor het samenbrengen  
van verschillende elementen, creëren we een op maat gemaakt totaalconcept. 

Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit van ontwerp tot eindresultaat.

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

Met passie voor de schoonheid van het interieur en gevoel voor het samenbrengen 
van verschillende elementen, creëren we een op maat gemaakt totaalconcept.
Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit van ontwerp tot eindresultaat.

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

WinterSale!!!
-50%

geopend
di t/m vr van 10.00 uur tot 17.00 uur

za van 10.00 uur tot 16.00 uur

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Prakkezzere is dur errum mense uitgevonde
Zich zorgen maken hoort bij de arme mensen
bron: Brabantse spreukenkalender. 

Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Titelveiling Papgat

Wat ben 
jij nou weer

aan het doen?

Wat denk 
je.. Ik veil de

titel!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Wil van de Kamp

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Fanny Sneijder

Laan van Mariendael 66
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Tijd van leven

haar hoofd
rust zacht op mijn herfst
droomt van een lange zomer
waar ik nog jaag
en ren langs het strand
en om een glimlach vraag,
zij om een reikende hand

de afstand lijkt steeds groter
het slapen dieper dan ooit

seizoenen nerven mijn vel
jonkheid verdwijnt,
mijn toekomst dooit

haar wang
verraadt verte
de ogen spiegelen
mijn hart
de grens wordt
steeds meer verlegd;
sterven groeit hard

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 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 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

Waarom is een boksRING vierkant? 

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

Kom Proeven!!

Kerst -kaasstunt !!
Noord Hollandse jong belegen kaas
500 gr. € 4,95  Kom proeven !

Kerst-voordeel, de absolute top !!
Beemster kaas exclusief oud snijdbare kaas
500 gr. € 5,95 natuur gerijpt

Ambachtelijke kerstvleeswaren, 
vers van het mes
Gebraden kalfsrollade 100 gr. € 2,95
Kerstbacon honing-dille 100 gr. € 2,49
Ardennerham 100 gr. € 2,49

Ambachtelijke kerstpaté’s
Kerstpaté roquefort met peren 100 gr. € 2,85
Kerstpaté sinaasappel grand marnier 100 gr. € 2,85

Ambachtelijke salades
Kerst-vissalade 100 gr. € 2,95
Draadjesvlees salade 100 gr. € 1,69

Speciaal voor de feestdagen
Grote sortering buitenlandse kaas
Specialiteiten – paté’s – vleeswaren en salades

Openingstijden:
Zondag 23 dec. zijn wij geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Maandag 24 dec. zijn wij geopend van 7.00 tot 17.00 uur
Maandag 31 dec. zijn wij geopend van 7.30 tot 17.00 uur

Wij wensen u een smakelijke kerst en een gezond 2013

Kerst -kaasstunt !!Kerst -kaasstunt !!Kerst -kaasstunt !!
Noord Hollandse jong belegen kaasNoord Hollandse jong belegen kaas

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: Jan Habraken

H GROENENDAAL, VOORTSTRAAT 7 SCHIJNDEL
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,  

Kerst woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
kerstboom, kesrtverlichting, kerstboter, kerstcadeau,  

kerstconcert, kerstdag, kerstdienst, kerstdiner, kerstdrukte,  
kerstekind, kerstfeest, kerstgedachte, kerstgeschenk,  

kerstgratificatie, kerstkind, kerstklok, kerstbal, kerst,  
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Ontmoeting of De taal van de liefde
Een van de mooiste voorbeelden van 
ontmoeten is misschien wel het be-
drijven van de liefde. In de intiemste 
ogenblikken verdampen de woorden 
uit het gesprek dat twee mensen met 
elkaar voeren. De woordtaal wordt 
geleidelijk aan getransformeerd tot gebarentaal, de taal 
der zinnen, en in het bijzonder die van de sensitiviteit.
 Men moet wel uit een buitengewoon exclusieve hout-
soort gesneden zijn om gedurende de liefdesdaad de kost-
prijs van de nieuwe aardappelen ter discussie te stellen.
      
     Kees Hermis 

In het afgelopen jaar heeft de 
Kunststichting Sint-Oedenrode in 
een maandelijkse kunstcolumn vele 
Rooise beelden in beeld gebracht. 
Voor de één een introductie. Voor 
de ander meer verdieping. Wij 
hebben genoten van deze tocht. U 
als lezer was daarin een onmisbaar 
schakel: bedankt!

Verbintenissen

Sinds het ontstaan van de Kunst-
stichting Sint-Oedenrode in 1993 
zijn er in het Rooise vele kunst-
werken geplaatst en hebben vele 
kunstprojecten vorm gekregen. 
De vrijwillige inzet van haar be-
stuursleden hebben dit mogelijk 
gemaakt. De Levende Steen op het 
Cathalijnepad illustreert de berg als 
behouder van water en de relatie 
tot het vloeibaar zijn in de kern 
van de steen. Een bron die daar 
zorgvuldig wordt bewaard. Zo is 
de kunststichting de mecenas van 
de Rooise kunst. Een stichting die 
ook iets bewaart. En bewaakt. Een 
publiek geheim; de rijke culturele 
geschiedenis van Sint-Oedenrode.

De gerealiseerde kunstwerken 
slaan een brug. Beklinken een ver-
bintenis met Sint-Oedenrode. Met 
haar verleden én toekomst. Met 
haar cultuur én natuur. Met haar 

inwoners; binnen en buiten de 
kom én in de kleine dorpskernen. 
Middels deze columns zijn deze 
verbintenissen geïllustreerd. Naar 
de oppervlakte gebracht. Voor de 
één een introductie. Voor de ander 
meer verdieping.

Verleden. De schrijdende danseres 
met tamboerijn staat op een locatie 
waarop van elke Rooienaar voet-
stappen staan. Een locatie waar 
oude Rooise tradities voortleven 
en nieuwe zich ontwikkelen. De 
Markt. De Oda Munt laat de vinder 
letterlijk en figuurlijk de geschiede-
nis van Sint-Oedenrode ‘voelen’. 
Aanraken. Zoekt en gij zult vinden.

Toekomst. Park de Kienehoef, een 
plek waar de Rooienaar zich ont-
spant. Vlakbij de plek waar in de 
toekomst weer van een vers kopje 
koffie kan worden genoten staat 
de Ketel van Sint-Oedenrode. De 
roep van de ‘ketel’ voor de inwo-
ners is gehoord. Off Side laat in 
Eerschotsestraat zien dat een on-
ooglijk stukje Rooi boven zichzelf 
kan uitstijgen. Zichzelf kan over-
winnen. Door kan groeien. Op kan 
bloeien. Dat Rooi toekomst biedt.

Cultuur. Bij de Medaillons komt het 
rijke culturele verleden van haar in-
woners van diverse pluimage naar 
boven. Deze gebeeldhouwde re-
liëfs zijn samengeklonken in een 
route door verschillende tijdlagen. 
Al wandelend kan ervaren worden 
dat deze architectonische sporen in 
het landschap elk seizoen een an-
der stadslandschap tonen. Licht en 
Verloren Stad laat dit specifiek zien 
in het Rooise Neulpark. Elk mo-
ment van de dag, week, maand, 
jaar schijnt een ander licht op het 
culturele Rooise landschap.

Natuur. Alom aanwezig in Sint-
Oedenrode. Niet voor niets eens 
de groenste stad van Europa. 
Carroussel toont dat kunst en na-
tuur volledig kunnen samensmel-
ten. Cirkelend op de rotonde van 
de Hertog Hendrikstraat laat dit 
kunstwerk zien dat het jaarrond 
mooier wordt. Langs de Dommel, 
bovenop de Uitkijktoren, zweeft 
men boven het Rooise landschap. 
Hier wordt de natuur in een ander 
perspectief ervaren. En creëert elk 
jaargetijde een andere openbaring.

Inwoners. Odendael zorgt en ont-
zorgt voor de inwoners van Sint-
Oedenrode. Zelfs het ontheemde 
kunstwerk El Consuelo heeft hier 
een nieuw plekje gekregen om zijn 
(eeuwige) dag te slijten. De Beel-
den voor Boskant omarmen elkaar 
en daarmee symbolisch de inwo-
ners van Rooi. Een meer dan pas-
send bedankje voor de liefde van 
de Rooienaar voor de natuur en 
cultuur om hen heen.

Verbintenissen. De vele kunstwer-
ken die in en rond Sint-Oedenrode 
te vinden zijn, laten zien dat kunst 
verbindt. Via een netwerk van 
kunstroutes kan het Rooise cultu-
rele en natuurlijke erfgoed worden 
ervaren. Hier kan de inwoner zich 
bewust worden van de verschil-
lende lagen van betekenis van het 
Rooise cultuur- en natuurland-
schap. Al wandelend. Al fietsend. 
Al doende wordt een connectie 
gemaakt. Tussen Rooi en de Rooi-
enaar. Tussen de stad en zijn inwo-
ner. Kunst als intermediair.

marjolein jacobs
Kunststichting sint-oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

In het afgelopen jaar heeft de 

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Kerstavond 
vanaf 22.00 uur 

Anne van der Heijden 
en Bas Soetens 

1e Kerstdag 
open vanaf 20.00 uur

2e kerstdag 
open vanaf 12.00 uur

Kerstavond Kerstavond Kerstavond fotok
aart 

Anne 
148x1

48mm.
qxp  

2-3-2
011  

23:17
  Pag
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Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

 

Welke ondernemer wil graag afslanken 
of een gezondere levenswijze (of stijl) aanleren?

kijk voor informatie op www.rammintensief.nl

Ambachtstraat 1 5481 SM Schijndel, 073-5478812 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Dagelijks verse eieren rechtstreeks van 
de boer. 10 stuks € 1,-
Sonseheideweg 9, Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Te koop:

Set van 5 winterbanden z.g.a.n. 
incl. aluminium velgen.
5-gats 215/65/16 107R
Vraagprijs: € 700,00
Tel: 06-20113927

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

Te koop:
Prima damesfi ets 7 versnellingen.

Prijs: € 75,00
A.W. den Otter
Molenstraat 121

5691 AH Son
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Roois Couponneke
Aanbieding; alléén in de maand de-
cember van € 15,- voor € 9,95
geldig t/m sept. 2013.
VVV Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Bescherm nu de lak 
van uw auto!  

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

5492 NL Sint-Oedenrode 
0413-476198/ 06-20308105

(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------

Aangeboden

Massage. Ook voor jou!
Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar.
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
--------------------------------------
Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* nieuw vanaf 2013 kind-hond-cursus
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
Voor MKB en Particulieren
Administratiekantoor W. Huijberts
Frederikstraat 1
5491 JT Sint-Oedenrode
0413-490709 / 0653-648074
--------------------------------------
Zoekt u huishoudelijke hulp? 
Slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of mail 
y.kroef@hulpstudent.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
*NIEUW* 
Zwangerschapsmassage. 
Aandacht voor jou en je kindje.
De zwangerschap bewuster en inten-
ser ervaren door ontspanning. 
Meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl 
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

Cursussen

NAAILESSEN In 2013 gaan de naailes-
sen weer van start. 
Voor info en de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met Christien.
Tel: 0413-420330 of 06-16148879
--------------------------------------
Cursus”naaldschilderwerk”.
Half januari start er weer een nieuwe 
cursus “naaldschilderwerk”.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Wilhelmien van Aarle, 
tel: 0413-478173. Zie ook 
www.naaldschilderwerk.nl
--------------------------------------

Gezocht

Gevraagd: leuke oppas (m/v) voor 2 of 
4 kinderen in wijk de Kienehoef.
Wij zoeken een leuke jonge oppas 
(vanaf 15 a 16 jaar) die regelmatig 
op vrijdag, zaterdag of zondag kan 
oppassen. Blijven slapen is mogelijk, 
thuisbrengen ook.
Bel voor meer informatie 0413-
707159 (na 18.00u)
--------------------------------------

Verloren

Verloren, prinsen-steek in “de Vriend-
schap” 8-12-2012, tel. 06 20421334 
of 0413- 471501

   
Wie zijn deze jonge knapen op de foto? Herkent u ze? 

Laat het dan weten via de mail: redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan de Heuvel 17. 
De koffie staat voor u klaar.

Historische beelden

Marktplein

Nieuwjaarsconcert 
CV. ’t Skrothupke
Op Nieuwjaarsdag 1 januari  a.s. 
houdt CV ’t Skrothupke weer zijn 
traditionele nieuwjaarsconcert. 
Kapelmeester Jan vd Heijden 
heeft weer een mooi programma 
samengesteld voor onze Skrotka-
pel. Zo wordt 2013 op een muzi-
kale en sfeerrijke manier ingeluid.

Een uitgesproken gelegenheid om 
onder ’t genot van een drankje en 
luisterend naar de vrolijke noten van 
onze Skrotkapel, bekenden en vrien-
den de hand te schudden en samen 
te toasten op een gezegend 2013.  
CV ’t Skrothupke en de uitbaters van 
Oud Rooy nodigen U dan ook van 
harte uit dit met ons te komen vie-
ren.  Aanvang  17.00 uur in café Oud 
Rooij op de Markt. Toegang gratis.

Feest in Rooi met de 
KinderWinterKermis
De Rooise kids en uiteraard ook 
hun begeleiders staat donderdag 
27 december van 11:00 tot 16:00 
uur weer een spectaculair feest te 
wachten. Binnen en buiten op het 
voorplein van Odendael wordt 
voor de derde keer de jaarlijkse 
KinderWinterKermis gehouden.    

De KinderWinterKermis in Oden-
dael groeit uit tot een top kinde-
rattractie dat ook bij slecht weer de 
moeite van bezoeken waard is. 

Buiten
Buiten op het voorplein van Oden-
dael kunnen de kleintjes zich kos-
telijk vermaken in de draaimolen 
of in de luchtballon. De traditio-
nele kermiswagen 'touwtje trek 
met altijd prijs' is ook weer van de 
partij. Voor het eerst dit jaar kun-
nen de kleintjes een ritje rijden op 
één van de pony's. En als het weer 
het toelaat kan er net als vorig jaar 
ingestapt worden in de trein met 
wagons die elk half uur een rond-
ritje door het centrum maakt.  De 
drie oliebollenbakkers - buiten op 
het voorplein - zullen nauwelijks 
tijd voor zichzelf hebben.  

Binnen
Meedoen aan de kleurwedstrijd 

is altijd prijs. Het inleveren van 
de kleurplaat geeft sowieso voor 
ieder kind onder 8 jaar recht op 
een gratis kaartje voor een van 
de buiten- of binnenattracties. De 
prijsuitreiking m.b.t. kleurwedstrijd 
is om 16.00 uur. Ten opzichte van 
voorgaande jaren is de KinderWin-
terKermis 2012 grootser van op-
zet. De binnenattracties met oud 
Hollandse spelen en springkus-
sen worden aangevuld met onder 
meer een ruim twee meter lange 
cavia racebaan en een vijver waar-
in gevist kan worden voor leuke 
prijzen. Kinderen die hun eigen 
cavia meebrengen, om te racen te-
gen de kermiscavia's Donald, Mic-
ky of Goofy, worden zondermeer 
beloond met een leuke prijs.  

Aan eten, drinken, snoep/ pop-
corn en dergelijke zal het niet ont-
breken. En degene die een gokje 
willen wagen zijn welkom bij het 
Rad van Fortuin. Piet de Koning en 
het Seniorenorkest zullen ook dit 
jaar zorgdragen voor de muzikale 
omlijsting.  Kortom, zij die de Kin-
derWinterKermis niet bezoeken, 
missen een attractieve sfeervolle 
dag die in het teken staat "Jong en 
Oud ontmoeten elkaar in Oden-
dael".  

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

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

Gevonden

Gevonden: fiets, grijs met breed stuur. 
Bel: 06-23967117
--------------------------------------
Gevonden: in de Neulstraat, kinder-
oorbel in de vorm van roze dolfijnhan-
ger. Kwijt? Mail naar: 
roosmalen@hetnet.nl
--------------------------------------

Diversen

Van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Megavlooienmarkt 23 dec. 120 kra-
men De Heiberg Veldhoven Heerse-
weg 49. 9-16 uur. € 2 p.p.
06-20299824
--------------------------------------
Roois Couponneke
Aanbieding; alléén in de maand de-
cember van € 15,- voor € 9,95
geldig t/m sept. 2013.
VVV Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

--------------------------------------
Weet u dat voor uw plakjes kaas, 
op uw kerstbroodjes, een stukje 
oerwoud is gekapt in het Amazo-
negebied? N.A. Denker
--------------------------------------

Op al uw aankopen vergoeden wij tot

€ 27.- per gram op uw ingeleverde

 gouden sieraden JUWELIER / HORLOGER
MARKT, SCHIJNDEL

TEL. 5492228

NIEUWE

COLLECTIE

time+jewel 2009

ACTIE
TOT 1-1-2013

10%
korting

op
Pandora- 

en 
Quoins-
collectie

Elegant
Mooie elegante disks 
van handgeschilderd 
emaille, cabochons 
van edelstenen en 

schelpparel. 
Welke draag jij 

vandaag?

Zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
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Voor meer informatie:
Van de Laar Installatietechniek 

Hendrik Veenemanstraat 21 
5691 BA Son en Breugel Tel.: 0499 - 461418

Mobiel: 06-53678846 website: www.vdltechniek.nl

Vaillant ecoTEC plus

Het kabinet zet in op gemeenten van minimaal 100.00 inwoners. Nu 
hebben ze in Rooi en Schijndel bedacht dat ze  kunnen fuseren, met 
een flirt naar Veghel. Nu moet je weten dat Rooi nooit iets met Schijn-
del gehad heeft. ”De weind uit Schijndel deugd niet ins” en het grapje 
”het beste uit Schijndel is de leste bus naor Roi”, zijn daar getuigen 
van.
Schijndel en Veghel passen totaal niet bij Rooi, we hebben daar niet 
veel mee. Rooise mensen zijn van oudsher  gericht op Eindhoven. 
Eindhoven heeft een sterke aantrekkingskracht op Rooi en de regio. 
Binnen deze regio blijkt, historisch gezien,  de relatie met Son en Breu-
gel  sterk.
Er is onderzocht: 17 %  van de buitendorpse bestedingen van Rooi-
enaren wordt  in Eindhoven gedaan. Vele Rooienaren, waaronder 
ondergetekende, vinden hun emplooi in Eindhoven. Eindhoven met 
zijn industrieën en het prachtige Eindhoven Airport. Dat biedt toch 
geweldige kansen voor Rooi. We kunnen aansluiten bij de 5e grootste 
gemeente van Nederland en komen daarmee sterk te staan. Aanslui-
ten bij de slimste regio van de wereld, prachtig toch?
Het voordeel van het samengaan met Eindhoven is dat we veel kun-
nen besparen op kosten; wat te denken van de salarissen van de bur-
gemeester, de gemeentesecretaris, de wethouders, de raadsleden, en 
vooral de ambtenaren en de beleidsmakers.
Wat zou het  mooi zijn: Rooi bij Eindhoven, samen met Son& Breugel, 
Nuenen, Geldrop, Mierlo en Best. Daarmee staan we sterk, toch niet 
met Veghel en Schijndel:  ge zu’t ‘r de henne van te bed doen en zelluf 
op de stok gaon zitte.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: nico van de Wetering   

Fusie met Eindhoven ?

OBS De Springplank heeft primeur met 
Davis Leer Strategie

Op de Springplank werken ze 
sinds 1 ½ jaar met de Davis Leer 
Strategie (DLS). Ze zijn hiermee de 
eerste en vooralsnog ook de eni-
ge school waarbij ieder kind met 
deze methodiek werkt. De DLS 
is een programma gericht op het 
lees –en taalproces. Dr. R. Davis 
is afkomstig uit Amerika. Hij heeft 
dit programma ontwikkeld, om 
onder andere dyslexie en andere 
leerproblemen te voorkomen. Ook 
is de methode effectief gebleken 
bij kinderen met een vorm van au-
tisme, ADD, ADHD of anderszins 
een waarnemingsstoornis. 

Op de Springplank hebben ze heel 
bewust gekozen voor de DLS leer-
strategie. Niet alle kinderen leren 
op dezelfde manier. Het overwe-
gend ‘auditieve’ (op gehoor ge-
baseerde) leesprogramma is nu 
aangevuld met visuele (beeldden-
kende) en kinesthetische (hande-
lings) vaardigheden. Leren lezen 
is een ingewikkeld proces, waarbij 
heel wat vaardigheden moeten 
worden ontwikkeld.
 
Als kinderen vlot willen leren le-
zen, dan moeten ze vaardigheden 
ontwikkelen om de overgang van 
decoderen naar woordherkenning 
naar woordbegrip soepel te laten 
verlopen. Doen ze dat op de juiste 
manier, dan kunnen ze hun de-
coderingsvaardigheden bewaren 
voor nieuwe onbekende woorden 
die - als het goed is- voortdurend 
aan de woordenschat worden 
toegevoegd. Met de DLS worden 
visuele en kinesthetische vaardig-
heden toegevoegd aan het (nu 
overwegend auditieve) proces 
van leren van letters en cijfers. Dit 

proces is dikwijls verrassend een-
voudig voor kinderen die visueel-
kinesthetisch zijn ingesteld, maar 
die veel moeite hebben te leren 
‘via hun oren’. Door leerstof aan te 
bieden via alle modaliteiten, wordt 
het leesproces voor alle kinderen 
versterkt en verbeterd.

Hoe ziet dit eruit?
De kinderen gaan vanaf groep 
2 aan de slag met het kleien van 
letters. Ze leren vanuit het beeld-
denken de vorm herkennen en 
mede doordat ze de letter vaker 
kleien zijn ze echt bewust bezig 
met de vorm. Op deze wijze wor-
den de hersenen extra gestimu-
leerd en krijgt het beeld een plek 
in de beelddenkende, ‘creatieve’ 
hersenhelft. Jonge kinderen zijn 
vaak nog beeldend ingesteld en 
dat wordt door deze werkwijze 
gestimuleerd. Daarnaast zien we 
dat de echte beelddenkers vaak 
letters omdraaien, omdat ze een 
letter van alle kanten bekijken. Im-
mers, een ‘p’ is omgekeerd een ‘d’, 
en gespiegeld een ‘q’ en omge-
keerd gespiegeld een ‘b’. Dat wil 
niet zeggen dat deze kinderen dan 
meteen dyslexie hebben. Mede 
dankzij de DLS merkt de school dat 
er minder omkeringen zijn bij de 
letters in groep 3 en dat kinderen 
de letters beter beheersen en het 
leesproces echt op een positieve 
manier wordt gestimuleerd. Het 
programma is niet alleen gericht 
op de letters, maar ook op com-
plete woordbeelden en de beteke-
nis hierachter. 

De echte kracht van de DLS zit 
in het aanleren van het op een 
goede manier je aandacht richten 

op je werk. Dat gebeurt met een-
voudige ontspanningsoefeningen 
die ze ‘focussen’ noemen. Mede 
dankzij deze oefeningen die ze alle 
kinderen aanleren, zien ze dat de 
kinderen de verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen leerproces 
en zich echt richten, focussen of-
wel concentreren op hun taak. 

Wilt u meer weten over deze 
werkwijze en wat het voor uw kind 
zou kunnen betekenen, kom dan 
naar de open dag van de Spring-
plank op 19 januari van 10.00-
12.00 uur, of maak een afspraak 
via 0413-473038.

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Goed voorbeeld 
doet goed volgen

In navolging van de koffieactie 
van DeMooiRooiKrant en het 
Damiaancentrum gaat ook Mari-
endael  graag zijn bijdrage leve-
ren aan het doneren van pakken 
koffie aan de voedselbank. 

Een kopje koffie is voor velen niet 
weg te denken uit het dagelijks 
leven en wordt dan ook niet voor 
niets in de volksmond “een bak-
kie troost“ genoemd. Van elke 
kop koffie die in de maand de-
cember in Mariëndael geschon-
ken wordt, doneren we 30 cent 
aan de voedselbank koffieactie.

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is per direct op zoek naar:
Interieurverzorgster 

Voor een aantal ochtenden per week,
is te combineren met schooltijden.

Functie eisen: Enthousiast, Representatief, Teamgeest

      Voor meer informatie kunt u onze website 
raadplegen www.mariendeal.nu

      of je kunt contact opnemen met Albert van 
der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu   
Wij verwachten je sollicitatie per mail of brief voor

      1 september 2012 te hebben ontvangen. 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag 12:00 uur tot 17:00 uur
vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

OpeningstijdenAlfred 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

SCHIETBERG 9 LIEMPDE     VRAAGPRIJS € 242.500,-

Koop vóór 31 december en profiteer van de
gunstige hypotheekregels én van een aantrekkelijke korting!

Instapklare hoekwoning met ruime woonkamer en
open keuken. 3 slaapkamers (mogelijkh. voor 4e) en

ruime badkamer. Inhoud: ±330m³/perceel: ±135m².

www.funda.nl of www.geldenmakelaardij.nl 0411-631400
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
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 burger¬zaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.

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
Huisvuilinfo (0413) 481 911, ma 
t/m do van 9.00 tot 11.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 11, 
Tel. (0413) 474 92, 
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Naar het gemeentehuis?
Vanaf 1 januari 2013

Maak via www.sint-oedenrode 
of via 0413 48 19 11 een afspraak

U spreekt meteen 
de juiste medewerker

Wij helpen u op de 
afgesproken tijd

Of u nu komt voor het aanvragen van een 
rijbewijs of paspoort, meer informatie wilt 

over een vergunning of een vraag heeft voor 
ondersteuning of voor huishoudelijke hulp. 

Waarvoor u ook naar het gemeentehuis gaat, 
u heeft altijd een afspraak nodig.

Huisvuilinzamelschema 2013 en afvalwijzer

Een dezer dagen ontvangt u het huis-
vuilinzamelschema 2013 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 9 januari 2013 contact op met 
de gemeente via telefoonnummer (0413) 
481911 of via info@sint-oedenrode.nl.

Wijziging openingstijden milieustraat rondom 
feestdagen
De gemeentelijke milieustraat aan de 
Eversestraat is op de maandagen 24 en 
31 december van 10.00 uur tot 15.00 

uur geopend. Op alle andere dagen is de 
milieustraat op de gebruikelijke tijden 
geopend.

Inzameling oud papier

Op de volgende data wordt oud papier 
ingezameld:

Zaterdag 22 december
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij cultu-
reelcentrum Mariëndael zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur;

Glas rond de feestdagen
De glasbakken worden in de maand de-
cember vaker leeggemaakt. Ondanks 
deze inspanningen kan het gebeuren dat 
een glasbak helemaal vol is.

Voorkom dat u voor een volle glasbak 
staat!
U kunt voorkomen dat u uw glas weer 
mee naar huis moet nemen door enkele 
weken te wachten met het bezoek aan 
de glasbak. Overigens kunt u het glas 
gratis afleveren bij de milieustraat.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gijs van Aarle

Erfgoed koesteren…..

dat is mijn Sint-Oedenrode!

Agenda
Gemeentehuis gesloten
Vanwege verschillende officiële feest-
dagen is in de komende weken het 
gemeentehuis op de volgende dagen 
gesloten.

• Maandag 24 december hele dag

•  Dinsdag 25 en woensdag 26 december 
(Kerstmis)

•  Maandag 31 december, dinsdag 1 janu-
ari (Oud en Nieuw)

De avondopenstellingen op maandag 24 
en 31 december komen te vervallen.

Nieuwe milieustraat binnenkort open
Op 2 januari wordt op de milieustraat 
het niet gratis huisvuil gewogen. Wegen 
gebeurt op 5 kilogram nauwkeurig en 
u kunt alleen betalen met een pinpas. 
Heeft u minder dan 5 kilogram bij u, dan 
betaalt u tóch voor 5 kilogram. Ook be-
zoekers die met de fiets komen moeten 
het huisvuil laten wegen.

Wegen kost natuurlijk tijd. U kunt tijd 

besparen door thuis het huisvuil goed 
gesorteerd in uw auto en/of aanhanger 
te zetten. Een goed begin is het halve 
werk!!
Op 1 januari is hierover een korte film te 
downloaden op www.sint-oedenrode.nl 
en te zien op TV Meierij.
Afval scheiden kan nog beter! 
Dit is goed voor uw portemonnee en 
goed voor het milieu!

Wijziging huisvuilinzameling rondom feestdagen

1e Kerstdag (route 2)
Omdat 1e Kerstdag op dinsdag valt komt 
de huisvuilinzamelaar één dag eerder, 
namelijk op maandag 24 december, in 
de wijken Kienehoef en Cathalijne.

2e Kerstdag (route 4)
Omdat 2e Kerstdag op woensdag valt 
komt de huisvuilinzamelaar twee dagen 
later, namelijk op vrijdag 28 december, 

in de wijken Eerschot, Heikant, Kinder-
bos en de Rooise Zoom.

Nieuwjaar (route 1)
Omdat Nieuwjaarsdag op dinsdag valt 
komt de huisvuilinzamelaar drie dagen 
later, namelijk op vrijdag 4 januari 2013, 
in de wijken/straten Centrum, Dommel-
rode, Armenhoef, Haverland, gedeelte 
Nijnselseweg en Laar.

Vergunningen
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/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Liempdseweg ongen. ---- 06-12-2012 Aanleggen drainage
Diependaal ---- 12-12-2012 Kappen 4,5 ha populierenbos
De Scheeken ---- 12-12-2012 Kappen van 211 populieren
Rectificatie Veghelseweg  ---- 30-11-2012 Kappen van bomen
perceel S 194 ged. 
i.p.v. Koevering 10 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Ollandseweg 62 5491 GS 12-12-2012 Verbouwen woonhuis
Ollandseweg 105 5491 XA 13-12-2012 Kappen 1 den
Zwembadweg  ------ 13-12-2012 Kappen 12 bomen
tussen nrs. 17 -66 
Schermerhornstraat 12 5491 CJ 13-12-2012 Bouwen helft 2-onder-1-kap-woning
Schermerhornstraat 14 5491 CJ 13-12-2012 Bouwen helft 2-onder-1-kap-woning
Diependaal ---- 13-12-2012 Kappen 4,5 ha populierenbos met  
   herplant
De Scheeken ---- 13-12-2012 Kappen van 211 populieren met  
   herplant
Schietbergweg nabij nr. 6 ---- 13-12-2012 Kappen 1 populier met herplant
Damianenweg 5 5491 TJ 17-12-2012 Verlengen stal nr. 6
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Braak nabij Hoogstraat 10 ------ 12-12-2012 Kappen 3 bomen
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Industrieweg 1 5492 NG  Veranderen van een autobedrijf 
   ingevolge het Activiteitenbesluit
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.
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Creatief met snoeiafval

Het snoeiafval van de witte berken 
aan de Eerschotsestraat kreeg een 
nieuwe bestemming. Medewer-
kers van de gemeentewerf maak-
ten deze alternatieve kerstboom. 
Het kunstwerk (nu nog zonder 

kerstversiering) kreeg een mooie 
plaats in de hal van het gemeen-
tehuis en blijft daar zeker tot na 
de jaarwisseling staan. Een extra 
reden voor een bezoek aan de 
nieuwjaarsreceptie op 8 januari! 

Declaratiefonds 
Het is december en de feestdagen ko-
men er weer aan. Tijd om thuis lekker 
te ontspannen of om een uitstapje te 
maken. Ondanks de financiële crisis en 
de bezuinigingen biedt het Declaratie-
fonds de inwoners met een minimum-
inkomen een financiële ondersteuning 
om zo’n uitstapje mogelijk te maken. 

Met een simpel aanvraagformulier kun-
nen ook andere activiteiten of voorzie-
ningen voor een vergoeding in aanmer-
king komen, zoals: 
•  abonnementen en (seizoen-)kaartjes 

voor: zwembaden, schouwburg, 
   bioscoop, bibliotheek en musea.

Het declaratiefonds verleent ook een 
bijdrage in de kosten van:
•  contributies voor sport-, zang-, ou-

deren- en buurtverenigingen, jeugd- 
en jongerenwerk, politieke partijen 
en vakbonden, hobbyclub en kosten 
sportattributen in combinatie met lid-
maatschap sportclub; 

•  cursusgelden voor her-, om- en bij-
scholing, volwasseneneducatie, kunst-
zinnige vorming, club- en buurthuisac-
tiviteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdrage;

•  éénmalige activiteiten voor schoolreis-
jes en kampen, werkweken, excursies.

De maximale vergoeding in 2012 be-
draagt € 194,00 per in aanmerking ko-
mend gezinslid.
Personen die een uitkering van de ge-
meente ontvangen of al eerder een 
aanvraag hebben ingediend bij de ge-
meente kunnen kunt u volstaan met het 
inleveren van de nota’s (voorzien van 
naam en adres).
Aanvragen voor het jaar 2012 kunnen 
tot uiterlijk 31 januari 2013 worden in-
gediend.

Hebt u nog vragen dan neem dan even 
contact op met de balie Werk, Inkomen 
en Zorg. Deze is op werkdagen bereik-
baar tussen 09.00 en 12.30 uur.

Tarieven Regiotaxi Noordoost-Brabant 
per 1 januari 2013
De tarieven voor reizigers met de Regio-
taxi Noordoost-Brabant voor het gebruik 
van de Regiotaxi zijn  vanaf 1 januari 
2013 gewijzigd. De aangepast tarieven 
staan ook vermeld staan op de website 
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl en 
in de Regiotaxifolders.

Als u met de Regiotaxi reist, betaalt u 
voor iedere zone die u reist. Een zone is 
ongeveer 4,25 kilometer in doorsnee. U 
betaalt altijd 1 instapzone. 
Een eenvoudig voorbeeld: u reist tegen 
Wmo tarief 3 zones en u betaalt dus 4 x 
€ 0,60 = € 2,40. Dit bedrag geeft de tele-

foniste aan u door als u de rit bestelt. U 
betaalt contant en met gepast geld aan 
de chauffeur van de Regiotaxi. Let op: 
uw reisafstand wordt berekend aan de 
hand van de postcodes van uw vertrek-
adres en uw bestemmingsadres!

De tarieven die per 1 januari 2013 gel-
den, zijn als volgt:
Wmo             € 0,60
OV           € 1,90
Kleine kernen          € 0,60
Medisch noodzakelijke begeleiding     -
Geregistreerde OV begeleiding             -
Kind tot en met 3 jaar                -

Evenementen

Gevonden en verloren voorwerpen

Meldingen

Publicatie uurtarieven per 1 januari 2013
Onderstaand de uurtarieven die vanaf 1 
januari 2013 voor de gemeente Sint-Oe-
denrode worden doorberekend in de ei-
gen bijdrage regeling aan de klant voor 
de verschillende aanbieders van hulp 
bij het huishouden. De eigen bijdrage 
wordt geïnd door het CAK. De gemeente 
heeft er voor gekozen om de werkelijke 
uurtarieven te hanteren per aanbieder 
voor de doorberekening naar de klant.

HBH niveau 1  Prijs
Stichting Thuiszorg In Holland  €   18,00 
Gezinszorg Brabant   €   19,56 
Stichting Breederzorg   €   20,64 
T-Zorg     €   20,75 
Stichting Brabant Zorg   €   21,00 
Axxicom Thuishulp    €   21,00 
Thuiszorg Service Nederland  €   21,00 
Actief Zorg    €   19,20 
Stichting Thuiszorg Pantein   €   21,00 

HBH niveau 2   Prijs
Stichting Thuiszorg In Holland   €   21,00 
Thuiszorg Service Nederland  €   22,50 
T-Zorg     €   22,75 
Gezinszorg Brabant    €   23,10 
Stichting Breederzorg   €   24,03 
Stichting Brabant Zorg   €   24,50 
Axxicom Thuishulp     €   21,23 
Stichting Thuiszorg Pantein   €   24,50 
Actief Zorg    €   21,90 
 
HBH niveau 3   Prijs
Thuiszorg Service Nederland  €   27,50 
Stichting Thuiszorg Pantein   €   30,00 
Actief Huiszorg    €   26,85 
Stichting Breederzorg  €   29,50 
Thuiszorgcentrum VDA   €   32,50 

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Stichting ELE Rally voor het hou-

den van een klassementsproef op 

zaterdag 1 juni 2013 op de openbare 
wegen in Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de Dorpsraad Nijnsel voor het aan-

leggen van een ijsbaan met koek- en 
zopietent gedurende de winterperiode 
van 2012 – 2013 op het trap-/basket-
balveldje, Jasmijnstraat 11a te Nijnsel.

Gevonden voorwerpen
• 2 x Zwarte Samsung mobiele telefoon
• Beige gehoorapparaat 

Verloren voorwerpen
• Zilveren armbandje (3 bandjes in één)
• Zilveren armband kralen motief

Vanaf 1 januari 2013 
naar het gemeentehuis?

Maak een afspraak!

Hulp bij het huishouden

Kerstmarkt met kerstgedachte
Niet alle kinderen in de wereld heb-
ben het even goed als de jeugd in 
Nederland. Het is goed om daar zo 
nu en dan bij stil te staan, vooral 
tijdens de kerstperiode. Kinderop-
vang De Verbinding deed dat afge-
lopen vrijdagmiddag in zorgboer-
derij De Dommelhoeve. Daar gaf 
het een kerstmarkt waar kinderen 
hun eigengemaakte kunstwerkjes 
konden verkopen ten behoeve van 
het goede doel ‘stichting Kuychi’. 
De Nederlandse stichting Kuychi 
stelt geld beschikbaar aan de stich-
ting Niños del Arco Iris in Peru, 
waar aan de allerarmste kinderen 
onderwijs en medische zorg wordt 
gegeven. Alle activiteiten worden 
kosteloos door de beide stichtingen 
en hun vrijwilligers uitgevoerd. De 
kinderen uit Rooi zorgen zo dus een 
beetje voor hun leeftijdsgenoten in 
Peru. Een mooie kerstgedachte…

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Ouderenadviseurs popelen om aan de slag te gaan

Ze popelen om aan de slag te 
gaan: de drie nieuwe vrijwillige 
ouderenadviseurs in Sint-Oeden-
rode. Onlangs haalden Gert van 
den Akker, Mariëlle van der Ven 
en Gerard van Kollenburg hun 
VOA -certificaat. Samen met vier 
eerder gecertificeerde personen 
zijn er nu zeven Rooienaren die 
via een cursus van de KBO op alle 
mogelijke fronten inzetbaar zijn 
voor Rooise senioren. 

Er zijn zoveel wetten, regels en 
mogelijkheden op zorg- en sociaal 
gebied dat senioren vaak door de 
bomen het bos niet zien. Waar en 
wanneer legt u vraagstukken of 

problemen voor aan anderen? Hoe 
vindt u de juiste weg als het moei-
lijker wordt om thuis te wonen? 
Moet de woning aangepast wor-
den, welke vervoersmogelijkheden 
zijn er, kiest u voor een warme 
maaltijd aan huis? Wellicht bent u 
eenzaam, u weet geen raad met 
verzekeringen of uw administra-
tie is een chaos. Kijk, dat zijn nou 
net de vragen en problemen waar 
de ouderenadviseurs u bij helpen. 
Schroom niet om hen in te schake-
len al is de vraag in uw ogen nog zo 
klein. Deze ouderenadviseurs zijn 
opgeleid, ze hebben de kennis en 
de vaardigheden, ze kunnen luis-
teren en kijken waar uw persoon-

lijke oplossing ligt. Verder dragen 
de vrijwilligers mogelijkheden aan, 
wijzen u de weg, ondersteunen en 
helpen u waar ze kunnen. Maar u 
blijft degene die de uiteindelijke 
beslissingen neemt. 

Gert van den Akker werkte ja-
renlang in de zorg. Haar interesse 
verminderde niet toen ze meer 
tijd kreeg en ze wil graag ande-
ren wegwijs maken in winkel van 
zorgaanbiedingen. Mariëlle van 
der Ven is een doener. Via Salus 
verricht ze activerend senioren-
bezoek en de vierdaagse cursus 
in Den Bosch leerde haar talrijke 
zaken die ze praktisch wil inzetten 
voor anderen. Vanuit zijn financi-
ele en adviserende achtergrond 
kan Gerard van Kollenburg veel 
betekenen voor senioren die geen 
raad weten met lastige formulieren 
of ingewikkelde financiële kwes-
ties. Zo heeft ieder VOA-persoon 
z’n eigen specialiteit en popelt om 
aan het werk te gaan. Dus senio-
ren van Sint-Oedenrode: u hoeft 
geen lid van de KBO te zijn om in 
contact te komen met een van de 
zeven VOA’s. Wat u wel dient te 
doen? Eén telefoontje naar coör-
dinator Mieke Heesakkers en zij 
brengt u in contact met de juiste 
adviseur. Aarzel niet; àlle vragen 
zijn de moeite waard! Telefoon: 
0413-478435. 

De vrijwillige ouderenadviseurs 
Gert van den Akker, Mariëlle van 
der Ven en Gerard van Kollenburg 
popelen om aan de slag te gaan. 

zittende vrouw is gert van de akker, de man is gerard van Kollenburg 
en de staande vrouw is marielle van de Ven

Voor mensen die het moeilijk 
hebben rond de feestdagen

Ook tijdens 
de feestda-
gen staan de 
vrijwilligers 
van Sensoor 
klaar voor 
iedereen die 

behoefte heeft aan een gesprek. 
December 2012, de donkerste 
maand van het jaar, staat in het te-
ken van gezelligheid en aandacht. 
Maar niet iedereen geniet mee.  
Voor iedereen die behoefte heeft 
aan een gesprek, staan de vrijwil-
ligers van Sensoor 24 uur per dag 
klaar. Ook tijdens de feestdagen, 
dag en nacht  bereikbaar via 
040 – 212 55 66. Chatten en mai-
len kan via 
www.sensoor.nl/brabant.

De feestdagen gaan niet alleen 
maar over gezelligheid en warmte. 
Voor sommige mensen is de kerst 
een ‘verplicht nummer’, andere 
mensen voelen zich extra alleen. 
Ook het gemis van een dierbare is 
tijdens de feestdagen vaker ster-
ker. Hoe je je ook voelt en waar 
je ook over wilt praten, de vrijwil-
ligers van Sensoor staan altijd voor 
je klaar. Elke dag van het jaar, dus 
ook tijdens kerst en oud en nieuw 
en tijdens de donkere dagen van 
het nieuwe jaar. Ze zijn dag en 
nacht bereikbaar voor een ano-
niem en vertrouwelijk gesprek. 
Omdat het fijn is je hart te kunnen 
luchten. Meer informatie is te vin-
den op www.sensoor.nl/brabant.

Uit voorraad leverbaar:
Diverse goede gebruikte autobanden 

Zomer- en Winterbanden. 
Nieuwe op bestelling.  

Regel op tijd uw winterbanden!
Diverse stalen- en lichtmetalen velgen met winterbanden. 

Ook losse winterbanden. 
Kom gerust even langs, of bel: 0499 323341

WWW.BANDENSTOP.NL 
 Bandenstop, Oranjestraat 69 5682 CB Best

Voorjaarscursus Tai Chi 50+ begint in januari met 
derde groep

Vanwege het enthousiasme van 
de meer dan 50 deelnemers aan 
de Tai Chi cursus, zowel dames 
als heren, zal naast de bestaande 
Tai Chi groepen op donderdag-
ochtend en de vrijdagochtend ge-
start worden met een extra derde 
groep op de dinsdagochtend. De 
drie groepen zullen vanaf week 2 
in januari 2013 weer beginnen. Te 
weten vanaf dinsdag 8 (09.00u), 
donderdag 10 (9.15u) en vrijdag 
11 januari (9.30u).

De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een 
Motivatie Trainer & Coach voor 
bedrijven en sporters. In de Tai Chi 
geeft hij al meer dan 16 jaar met 
veel plezier les. Er wordt op een 
leuke en nuchtere manier les gege-
ven. De rustige bewegingen ont-
spannen het lichaam en de geest. 
En de oefenstof is makkelijk en toe-

gankelijk voor iedereen. 
Voor de wekelijkse Tai Chi cursus 
die wordt gehouden in de ruimte 
Maas en Dieze begane grond in 
Odendael en een uur duurt, kunt 
u dus nu kiezen uit 3 cursusda-
gen. Omdat er nu 3 cursusdagen 
zijn kunt zich vanaf heden alleen 
inschrijven voor de hele cursus die 
loopt tot en met week 17, en wel 
dinsdag 23, donderdag 25 en vrij-
dag 26 april 2013. De prijs voor 15 
keer is totaal euro 45,-, (per les euro 
3, -). In de Carnavalsweek van 11 
febr. is er geen cursus. Deelname 
voor losse lessen is niet mogelijk, 
u kunt wel switchen of inhalen op 
een van de andere cursusdagen. 
Inschrijving onder vermelding van 
‘Tai Chi’ en met opgave van de 
dag waarvoor u kiest is mogelijk: 
vooraf per email bij een van de 
onderstaande contactpersonen, 
of per briefje, met opgave van uw 

persoonsgegevens, telefoonnum-
mer en/of emailadres in de KBO-
postbus nr. 9 achter de balie bij 
Odendael. Of opgave in de zaal. 
Betaling s.v.p. met gepast geld 
van het cursusbedrag kan bij de 
cursusaanvang aan de zaal. Bij 
een minimum van 10 deelnemers 
gaat de cursus door. U ontvangt 
tijdig bericht hierover, Deelname is 
onder uw eigen verantwoordelijk-
heid. Het is de bedoeling om bij 
voldoende deelname in de zomer-
maanden door te gaan met Tai Chi.
De cursus wordt georganiseerd 
door de 4 KBO ’s van Sint-Oeden-
rode en van de kerkdorpen en is 
toegankelijk voor alle senioren van 
Rooi, u hoeft geen lid te zijn van 
de KBO. 
Voor vragen of meer informatie kunt 
u contact opnemen met Corrie van 
der Heyden, tel 473550 of email 
p.vanderheyden1@chello.nl of 
Marcel Janse tel 474985 of email 
marcel.janse@kpnmail.nl

Kom proeven op 16 januari 2013

’t Nijnsels Eetpunt van start    
Eind april is Salus gestopt met de 
warme maaltijdverstrekking aan 
inwoners van Sint-Oedenrode. 
Uit ervaring weten we dat voor 
senioren de warme maaltijd een 
belangrijk moment van de dag 
is en dat samen eten de eetlust 
bevordert. Het wegvallen van 
de maaltijden is aanleiding voor 
de Dorpsraad Nijnsel, Salus en 
Odendael geweest om, in navol-
ging van het succes in Boskant en 
Olland, ook een eetpunt in Nijnsel 
te realiseren. 

Het eetpunt wordt geen vervan-
ging van de dagelijkse warme 
maaltijdvoorziening maar kan er 
wellicht wel voor zorgen dat men-
sen elkaar blijven ontmoeten onder 
het genot van een heerlijke maal-
tijd. De Beckart stelt een ruimte 
beschikbaar voor de inrichting van 
’t Nijnsels eetpunt. Op 16 januari is 
er een aftrap waarbij alle inwoners 
van Nijnsel, die ouder zijn dan 50 
jaar, uitgenodigd worden aan te 
schuiven bij een kosteloos diner in 
de Beckart. Op deze middag kun-
nen senioren zich aanmelden voor 
het eetpunt, dat bij voldoende 

belangstelling wekelijks in de Bec-
kart georganiseerd wordt. De kos-
ten van de maaltijd bedragen dan         
€ 6,60 per persoon en bestaat uit 
3 gangen. 
Het eetpunt is ván en vóór de in-
woners van Nijnsel en kan gereali-
seerd worden als er voldoende vrij-
willigers zijn die willen helpen bij de 
uitvoering. Odendael heeft zelf een 
bus waar gebruik van gemaakt kan 
worden. Er zijn mensen nodig die 
dit busje willen rijden en een bijrij-
der om de karren met etenswaren 
in de bus te zetten, een gewoon 
rijbewijs is voldoende. Verder zijn 
er mensen nodig die de tafels wil-
len dekken/afruimen en het eten 
uitserveren. Alle vrijwilligers vallen 
onder de verzekering van Odenda-
el en delen mee in alle activiteiten 
die voor de vrijwilligers van Oden-
dael georganiseerd worden. 
Wij zien uit naar veel deelnemers 
en vrijwilligers om dit Nijnsels eet-
punt tot een succes te kunnen ma-
ken en nodigen u van harte uit op 
16 januari om 12.00 uur aanwezig 
te zijn. Aanmelding voor het diner 
of als vrijwilliger kan per e-mail: 
eetpunt.nijnsel@gmail.com

Mooi op  leeftijd

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Tweede kerstdag open!

Kerstshow
open van 10:00 tot 17:00

De zinsnede ‘donkere dagen voor Kerstmis’ krijgt in Rooi een heel nieu-
we lading. De verkoop of marktconform  verhuur van het Martinus-
huis en de Paulusgasthuisjes die als een donderwolk boven ons hangt, 
dreigt het hart uit ons dorp weg te rukken. De cententellers,  zeggen 
dat behoud niet kan.  Hun richting is al jaren duidelijk: het centrum van 
Rooi moet koste wat het kost overgelaten worden aan de commercie. 
Weg veelzijdigheid, foetsie levendigheid en aantrekkelijkheid,  geen 
boodschap aan maatschappelijk erfgoed. Nee, leve de eenvormigheid 
van overal dezelfde winkels in overal dezelfde straten. Wel stadse al-
lures met hoge, massieve gebouwen, maar geen historisch besef of 
verbondenheid met bestaande gebouwen uit de rijke Rooise historie.  
De Werkgroep Martinushuis-Gemeenschapshuis blijft echter geloven 
dat mensen tot inkeer kunnen komen. Zelfs de vrek aller vrekken, Ebe-
nezer Scrooge uit de kerstvertelling van Dickens, zag uiteindelijk het 
licht. Daarom willen we u allen, maar vooral de gemeenteraadsleden 
en het college van Sint-Oedenrode, deze kerstgedachte meegeven.

Een gemeenschapshuis kun je niet bouwen van stenen alleen. Dat 
ontstaat in de loop van de jaren, soms eeuwen, door mensen die hun 
weg ernaartoe vinden, zoals een pad ontstaat door de vele voeten die 
eroverheen lopen. Dit is een organisch proces, niet een proces dat je 
kunt managen of afdwingen. Het is ook met geen geld te betalen. 
In het hart van Rooi hebben we gelukkig nog van deze unieke gebou-
wen. Gebouwen waarin generaties Rooienaren een gemeenschaps-
band hebben gesmeed. Dat is kostbaar erfgoed, niet alleen de buiten-
kant, maar vooral ook de binnenkant, de betekenis van het gebouw 
met de Bibliotheek, de Wereldwinkel en het Heem, die allemaal wer-
ken voor de Rooise gemeenschap. Deze gebouwen en functies vor-
men de lijn, die van het verleden door het heden ononderbroken naar 
de toekomst loopt en daarmee de identiteit van ons dorp bepaalt. 
Het doel van de Werkgroep Martinushuis-Gemeenschapshuis is te 
voorkomen dat die historische en maatschappelijke ‘rode draad’ ka-
pot gaat, dat voor een paar centen ons erfgoed verkwanseld en ons 
hart gebroken wordt. Opdat degenen die na ons komen niet hoeven 
te zeggen: Rooi is een dorp als alle andere; alleen aan het plaatsnaam-
bordje kunnen we nog het verschil zien.

De kersttijd is een tijd van bezinning op het leven, de wereld om ons 
heen en onze verantwoordelijkheid daarvoor. Laten we dat dan ook 
doen, om te beginnen in Rooi. 
Een goed kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Lezerspodium....
Door:  Werkgroep Martinushuis
 -Gemeenschapshuis

Donkere dagen voor het Martinushuis

Time Out! App geeft mensen regie op geweld in relatie
Lumens Groep innoveert met 
app die escalatie van huiselijk 
geweld voorkomt. Cijfers van 
het Steunpunt Huiselijk Geweld 
tonen aan dat 85% van de stel-
len die te maken heeft met ge-
weld in hun relatie door wil met 
elkaar in een relatie zonder ge-
weld. Voor deze groep mensen 
die hun problemen met huiselijk 
geweld zelf wil aanpakken, is er 
binnenkort ondersteuning van 
de Time Out! App die de Lumens 
Groep ontwikkelde in joint ven-
ture met Sense Observation Sys-
tems. 

Een innovatieve App die ingezet 
kan worden om escalatie van 
huiselijk geweld te voorkomen. 
Medewerkers van het Steunpunt 
Huiselijk Geweld Eindhoven en 
de Kempen, onderdeel van de 
Lumens Groep en Neos, zijn ge-
start met het testen van de Time 
Out! App. Klanten worden be-
trokken in de testfase om een 
product te realiseren dat opti-
maal aansluit op hun behoeften. 
Het streven is de Time Out! App 
begin 2013 officieel te lanceren, 
de App zal tegen vergoeding ook 
te gebruiken zijn door andere 
Steunpunten Huiselijk Geweld 
in Nederland. Voor klanten is de 
App gratis te downloaden in de 
Android Playstore.

App geeft mensen regie over re-
latie terug De grote meerwaarde 
van de Time Out! App ten op-
zichte van de traditionele metho-
de is volgens de Lumens Groep 
dat klanten zich in staat voelen 
om de regie op hun eigen relatie 
te hervatten, een gevoel wat bij 
veel slachtoffers en plegers van 
partnergeweld niet aanwezig is. 
De Time Out! App helpt mensen 

om emoties die escalaties van 
ruzies veroorzaken te herkennen 
en te hanteren. Daarnaast helpt 
de Time Out! App hen om dit 
zelf en op eigen kracht te doen, 
met steun naar keuze van fami-
lie, vrienden of buren uit de eigen 

sociale omgeving. Een hulpverle-
ner blijft beschikbaar als klanten 
dat wensen, maar de Time Out! 
App biedt kansen op het weer 
zelf reguleren van ruzies in rela-
ties waar voorheen ruzies esca-
leerden in geweld.
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Fijne KerstdagenFijne KerstdagenFijne KerstdagenFijne KerstdagenFijne KerstdagenFijne KerstdagenFijne Kerstdagen
en een gelukkig 2013

Reklame Verspreidingen Brabant BV
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Opening expo The Artist Connects 
bij MIK Pieter Brueghel
Inspirerende verbindingen leggen 
tussen creatieve krachtpatsers. Dat 
doet The Artist Connects. In deze 
nieuwe tentoonstelling ‘connec-
ten’ MIK Pieter Brueghel en Kunst-
groep de Compagnie gevestigde 
en beginnende kunstenaars met 
elkaar, maar ook beide kunstinstel-
lingen en twee Veghelse kunstlo-
caties verbinden zich met elkaar. 
Ervaar de onderliggende verbin-
dingen aan de Middegaal en op de 
Noordkade tijdens de opening op 
zondag 16 december 2012.

Gevestigde namen & jonge honden
In The Artist Connects vinden ge-
vestigde namen en beginnende 
kunstenaars elkaar. Uit bijzondere, 
nieuwe connecties ontstaan prach-
tige twee- en zelfs drieluiken. Ont-
roerend, kleurrijk, melancholisch, 
vrolijk en altijd balancerend tussen 
verrassing en verwondering. 

MIK Pieter Brueghel & De Com-
pagnie
The Artist Connects arrangeert ook 
een ontmoeting tussen  MIK Pieter 
Brueghel en Kunstgroep de Com-
pagnie. Afscheid nemen van het 
vertrouwde ‘huis’ aan de Middegaal, 
maar ook energiek en geïnspireerd 
de Noordkade verkennen. Op beide 
locaties vinden keramiek, fotografie 
en schilderkunst elkaar. Bij MIK Pie-
ter Brueghel is de expositie te zien, 

het Galeriecafé van Kunstgroep de 
Compagnie toont een uniek drieluik. 

Opening expositie
De opening van The Artist Con-
nects vindt plaats op zondag 16 
december 2012 bij zowel MIK 
Pieter Brueghel als Kunstgroep de 
Compagnie.
13.30 uur - Compagniezaal van 
MIK Pieter Brueghel – Middegaal 
23-25 in Veghel
‘Live action-painting’, een jonge 
pianiste en een ‘real-time Face-
book-experience’.
15.00 uur - Galeriecafé van Kunst-
groep de Compagnie (CHV-loca-
tie) – NCB-laan 52-54 in Veghel
Onthulling drieluik waarin drie 
kunstenaressen ‘connecten’ in in-
dustriële setting en optreden ‘Ben-
de van Drie’.

De expositie The Artist Connects is 
tot en met 8 februari 2013 gratis te 
bezoeken bij MIK Pieter Brueghel. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag 8.30-21.00 uur, zater-
dag 9.00-12.00 uur.

Voor meer informatie over The 
Artist Connects kun je contact 
opnemen met Lonneke Hoondert 
van MIK Pieter Brueghel, via te-
lefoonnummer 0413-365675 of 
l.hoondert@pieterbrueghel.nl

Mooi in de regio

25e editie Top 100 Allertijden!
In 1988 werd de eerste editie van 
de Top 100 Allertijden Zijtaart 
georganiseerd in de voormalige 
Brescobar (het huidige dorpsca-
fé).  De jaren zijn verstreken, maar 
de kern van de Top 100 is altijd 
hetzelfde gebleven: gegarandeerd 
een muzikale en gezellige avond!

Dit jaar wordt de 25e editie van dit 
evenement door Jong Nederland 

georganiseerd in zaal Kleijngeld. 
Het evenement is inmiddels een 
begrip geworden in de uitgaansa-
genda van Zijtaart en omstreken. 
Een complete generatie heeft goe-
de herinneringen aan dit jaarlijks 
terugkerende evenement. Kortom, 
het belooft een gezellige avond 
te worden, waarbij zowel jong en 
oud van harte welkom is!

Benefi etdiner Stichting Guus bij 
Thermae Son

Op zaterdag 15 december 2012 
houdt Stichting Guus in samen-
werking met Thermae Son een 
benefietdiner met als doel geld in 
te zamelen om dolfijntherapie mo-
gelijk te maken voor kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand.

Stichting Guus is in november 
2010 opgericht door Henri en 
Christel Verploegen om dolfijnen-
therapie mogelijk te maken voor 
hun zoon Guus, waarbij de diag-
nose Angelman syndroom is ge-
steld. Inmiddels zijn de ouders van 
Guus (samen met 2 onafhankelijke 
vrijwillige bestuursleden) druk be-
zig met de stichting om ook andere 
kinderen een kans te geven dolfij-
nentherapie te volgen in Curaçao. 
De Stichting staat niet alleen voor 
dolfijnentherapie, maar vergoed 
ook eventuele andere (alternatie-
ve) therapieën/behandelingen die 
niet door de zorgverzekeraar ver-
goed worden. Een stabiel beleid 

waarbij het kind centraal staat. 

Aanmelden
Het diner zal plaatsvinden in de 
sfeervolle Brasserie van Thermae 
Son. Kosten zijn € 49,50 per per-
soon, waarvan het geld (met aftrek 
van de kosten) naar Stichting Guus 
gaat. Prijs is inclusief luxe vijf gan-
gendiner, live muziek en tafelwater. 
Tussen de gangen zal er iets ver-
telt worden over Stichting Guus en 
kunt u genieten van live muziek. 
Voor meer informatie of om aan te 
melden kijk op www.stichtingguus.
nl. Thermae Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 

Open Coffee: samenwerkend ontbijten

Al vanaf 7:30 kwamen de eerste 
ondernemende personen bij een 
sfeervol boerderij ’t Dommeltje 
om ter gelegenheid van het één-
jarig  jubileum van Open Coffee 
’t Groene Woud samen te ontbij-
ten en contacten te leggen. Oude 
bekenden en heel veel nieuwe 
gezichten. Van Purchasing ma-
nager bij Philips Lightning, een 
jurist, wethouders van gemeente 
Schijndel en Boxtel, een enthou-
siaste promotor van Fairtrade tot 

beeldend kunstenaar, genoten sa-
men van een goed verzorgd ont-
bijt. Deze was samengesteld door 
Stichting Fairtrade,  Ambachtelijk 
slager Dennis van de Ven, Winery 
& Herbs, Wijdeven, Bakkerij Bek-
kers en Boerderij ’t Dommeltje.

Waar op de reguliere Open Coffee 
aan statafels meer wisseling in ge-
sprekken plaats vindt, was zittend 
met elkaar aan de ontbijttafel nu 
meer rust en tijd voor een langer 

en misschien diepgaander contact.

Marischka Klotz gaf een terugblik 
op het afgelopen succesvolle jaar, 
waarin veel contacten zijn gelegd, 
samenwerkingen tot stand zijn ge-
komen, ideeën zijn uitgewisseld 
en inspiratie is opgedaan. De niet 
te massale netwerkbijeenkomsten 
worden prettig en laagdrempelig 
ervaren. Dat lokaal samenwer-
ken tot initiatieven leidt, blijkt ook 
uit dat gaande het ontbijt de sa-
menwerking met Coöperatie Het 
Groene Woud direct gestalte heeft 
gekregen. Er kon worden aange-
kondigd dat in mei/juni een net-
werkborrel zal worden georgani-
seerd bij Winery & Herbs waarbij 
de contacten vanuit beide platfor-
men elkaar kunnen ontmoeten en 
inspiraties uitwisselen. 

De organisatoren van Open Cof-
fee ’t Groene Woud wensen alle 
ondernemende mensen in ‘t Groe-
ne Woud heel fijne feestdagen en 
een inspirerend, enthousiast en 
succesvol 2013 toe. 

De eerstvolgende bijeenkomst 
is op 9 januari in ‘t Spectrum te 
Schijndel. Open Coffee ’t Groene 
Woud hoopt u dan weer te ont-
moeten tussen 9.00 en 11.00 uur!

Mensen met spataderen weten nu waar de beste 
zorg wordt geboden
Ziekenhuis Bernhoven ontving 
vorige week voor het eerst het 
Spataderkeurmerk van de Hart & 
Vaatgroep. Naast ziekenhuis Bern-
hoven ontvangen nog 110 zieken-
huizen en zelfstandige behandel-
centra het Spataderkeurmerk. Dit 
keurmerk maakt duidelijk welke 
ziekenhuizen en behandelcentra 
de beste spataderzorg aanbie-
den. Op www.hartenvaatgroep.
nl/kiesuwvaatzorg is te zien om 
welke ziekenhuizen en zelfstan-
dige behandelcentra het gaat. 
Als patiëntenorganisatie vindt De 
Hart&Vaatgroep het belangrijk 
dat mensen met spataderen we-
ten waar de beste zorg geboden 
wordt. 

Het keurmerk is voor patiënten 
heel zinvol, vertelt spataderpati-
ent Anne Jansen: “ik heb al zo’n 
25 jaar last van spataderen en ben 
hier diverse keren voor behandeld. 
Gelukkig is er nu een keurmerk, 
zodat mensen kunnen kiezen voor 
goede spataderzorg. Als geen an-

der weet ik hoe belangrijk dit is.”

In september jl. heeft De 
Hart&Vaatgroep de Vragenlijst 
Spataderkeurmerk 2012 uitgezet 
om het zorgaanbod voor spat-
aderen en (ernstige) chronische 
veneuze insufficiëntie in zieken-
huizen en zelfstandige behandel-
centra te inventariseren. 85 pro-
cent van de organisaties vulden 
de lijst in, 56 procent ontvangen 
het Spataderkeurmerk. Doel van 
het onderzoek is het stimuleren 
van kwaliteitsverbetering en het 
informeren van patiënten, hun 
verwijzers en de zorgverzekeraars 
over de kwaliteit van de spatader-
zorg in ziekenhuizen en zelfstan-
dige behandelcentra. Op grond 
van dit Spataderkeurmerk kunnen 
mensen met spataderen een keuze 
maken.”

De dertien kwaliteitscriteria zijn 
afgestemd met vertegenwoor-
digers van de Nederlandse Ver-
eniging voor Vaatchirurgie en de 

Nederlandse Vereniging voor Der-
matologie en Venereologie. De 
kwaliteitscriteria geven aan wat 
verwacht mag worden van de zorg 
voor mensen met spataderen en 
gaan over zaken die voor hen be-
langrijk zijn. U kunt de criteria vin-
den op de website van de Hart & 
Vaatgroep. 

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiën-
tenvereniging van en voor mensen 
met een hart- of vaataandoening 
en hun naasten. De vereniging 
richt zich landelijk én regionaal op 
belangenbehartiging, informatie-
voorziening, lotgenotencontact en 
leefstijl. 

De website keuze-informatie Spat-
aderkeurmerk 2012 is ontwikkeld 
in nauwe samenwerking met het 
onderzoeksbureau MediQuest. 
Het keurmerk is ontwikkeld in het 
kader van het programma Kwali-
teit in Zicht, zie 
www.programmakwaliteitinzicht.nl.

Modeshow Liempde groot succes

Afgelopen vrijdag 14 december 
vond in Liempde de jaarlijkse 
kerstmarkt plaats, georganiseerd 
door ‘Op Liemt Gemunt’ en de 
Liempdse ondernemers.

De Liempdse ondernemers mogen 
zich op de kerstmarkt promoten. 
Een aantal van deze ondernemers, 
namelijk Drogisterij O’Chelle, 
Bloembinderij ‘t Erfke, Kapsalon 
Janneke en Kiddooz Kinderkleding 
hebben de handen ineen gestoken 
en een modeshow georganiseerd. 
Voor de modeshow zijn door Kid-
dooz twintig plaatselijke kinderen 
benaderd in de leeftijd van 4 t/m 

12 jaar, die allemaal dolgraag mee 
wilden doen. De aankleding van 
de modellen is verzorgd door Kid-
dooz, de visagie door Drogisterij 
O’Chelle, de kapsels door Kapsa-
lon Janneke en de decoratie door 
Bloembinderij ‘t Erfke. “Op deze 
manier hebben we ons als verschil-
lende bedrijven toch gezamenlijk 
kunnen presenteren, dat kan nog 
in een dorp als Liempde waar we 
elkaar allemaal goed kennen”, al-
dus een enthousiaste Mirjam van 
Kiddooz Kinderkleding die vanaf 1 
maart 2013 de winkel voort gaat 
zetten in Sint-Oedenrode.
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MOONLIGHT
SHOPPING

BIJ COOP TAX
WOENSDAG 19 DECEMBER VAN

18.00 UUR TOT 22.00 UUR

Met sfeervolle proeverijen 
en workshops met Cobelens kookt

10% Korting tijdens de
Moonlight Shopping

Bij elke € 30*.- aan boodschappen 
een waardebon van € 3.00

*m.u.v tabak, statiegeld en service artikelen.

DECEMBER
OPENINGSTIJDEN

BIJ COOP TAX

17-12

18-12

19-12

20-12

21-12

22-12

23-12

24-12

25-12

26-12

Ma.

Di.

Woe.

Do.

Vrij.

Zat.

Zo.

Ma.

Di

Woe.

08.00 uur

08.00 uur

08.00 uur

08.00 uur

08.00 uur

08.00 uur

11.00 uur

08.00 uur

         Gesloten

         Gesloten

20.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

17.00 uur

18.00 uur

W.S.V. EJOS sponsort Ronald McDonald huis Veldhoven

Sinds vier jaar steunt wandelsport-
vereniging W.S.V. EJOS, naast een 
sponsorkind in Bolivia, een goed 
doel wat te maken heeft met het 
welzijn van kinderen. In 2008 wa-
ren de Clini Clowns aan de beurt 
en in 2009 was het KiKa. In 2010 
viel de keuze op 3FM Serious Re-
quest met hun actie voor het Rode 
Kruis. Afgelopen jaar was het de 
beurt aan Villa Pardoes.  Dit jaar 
werd een cheque overhandigd aan 
het Ronald McDonald huis.

Maandag 17 December om vier uur 
hadden de wandelaars een afspraak 
met Roelien van Haersma-Buma en 
Maria van het Ronald McDonald 
huis in Veldhoven . Een afvaardi-

ging van W.S.V. Ejos bestaande uit 
Marijke en Naomi Kantelberg, Ans 
Vervoort, Marloes van der Vleuten 
en Britt van de Linden brachten, ge-
wapend met een cheque van 750 
euro, een bezoek aan het Ronald 
McDonald huis in Veldhoven.
Mevr. Haersma-Buma legde uit 
wat het werk van het Ronald Mc-
Donald huis in Veldhoven allemaal 
inhoud. Het Ronald McDonald 
huis in Veldhoven is gespeciali-
seerd in te vroeg geboren kinde-
ren en de complicaties die daarbij 
komen kijken. Ze bieden daarbij 
een verblijf voor de gezinnen van 
deze kinderen die in de regio in 
het ziekenhuis liggen. De ouders 
en broertjes en/of zusjes willen 

natuurlijk zo dicht mogelijk bij hun 
kind/broertje/zusje zijn zodat ze 
binnen een paar minuten aan zijn/
haar bed kunnen staan wanneer 
dat noodzakelijk is.  De kinderen 
hebben nog een rondleiding ge-
had van Maria. Na de uitleg kre-
gen ze een mooie gelegenheid om 
een gedeelte van de opbrengst van 
het oud-papier dit jaar te schenken 
aan het Ronald McDonald huis in 
Veldhoven. Mevr. Haersma-Buma 
nam de schenking in ontvangst 
welke wordt gebruikt voor nieuw 
beddengoed voor het Ronald Mc-
Donald huis. Zij was hier zichtbaar 
blij mee. Meer info over W.S.V. 
Ejos kun je vinden op 
www.wsv-ejos.tk.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Aangepaste 
openingstijden

Maandag 24 december (kerstavond)
zijn de winkels geopend tot 17.00 uur.
Maandag 31 december (oudjaarsdag)
zijn de winkels geopend tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op www.rooi2000.nl

DeMooiRooiKrant in Turkije
Een oplettende lezer van DeMooi-
RooiKrant kwam dit tafereel tegen 
in Turkije. Er zijn daar blijkbaar ge-
noeg Rooienaren, omdat de krant 
een eigen plekje heeft verworven 
tussen de grote titels. 

Dus na huis-aan-huis verspreiding 
in Liempde, Sint-Oedenrode en 
het Sonniuspark (Son en Breugel) 
en verspreidpunten in Mariahout, 
Lieshout, Son en Breugel, Schijndel 
en Veghel heeft DeMooiRooiKrant 
er een punt bij: Turkije!



Woensdag 19 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe26 

Al ruim tien jaar is Freek van den 
Elsen eigenaar van een klein stukje 
Italië middenin Sint-Oedenrode: 
Restaurant Osteria. Sinds 2008 is Ge 
van Nistelrooij zijn compagnon en 
samen runnen zij het restaurant - dat 
op 28 februari 25 jaar bestaat - met 
een enorme passie voor wijn en Ita-
liaans eten. Het pand en de locatie 
zijn prachtig. Het restaurant ligt pal 
aan de historische markt van Sint-
Oedenrode. 

Als gast zult u er zich meteen op uw 
gemak voelen. Mede door de uit-
straling van het restaurant. U waant 
er zich in een ver oord en dat geeft 

een ontspannen gevoel. In Osteria 
heerst een huiselijke en ongedwon-
gen sfeer. Daarnaast is het eten van 
een ongekend hoge kwaliteit. ‘Puur’, 
zoals Ge en Freek het zelf noemen, 
want zo kun je volgens hen het Itali-
aanse eten het best omschrijven. 
Naast de heerlijke Italiaanse kaart 
beschikt Osteria over een zeer breed 
aanbod in voortreffelijke wijnen. Bij-
na letterlijk door de eigenaren in het 
land van herkomst opgehaald, want 
regelmatig gaan ze kijken waar de 
wijn vandaan komt. Ze kunnen dan 
ook als geen ander zo passievol over 
wijn vertellen. Daarom kunnen ze u 
bij Osteria als de beste adviseren in 
uw wijnkeuze. Voortreffelijk eten en 
een perfect wijntje. Voor een avond-
je Italiaans genieten bent u bij Oste-
ria dus op het juiste adres!

Stichting de Zevensprong zoekt 
uitbreiding kerngroep

Stichting de 
Zevensprong 
organiseer t 
jaarlijks een 
vakantieweek 

voor alle kinderen uit groep 3 & 4 
van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Komend jaar zal de Zevensprong 
voor de 27ste keer georganiseerd 
worden. De voorbereiding van 
deze week is in handen van de 
leden van de kerngroep. De kern-
groep is op zoek naar uitbreiding.

Wat zoeken wij: 
Organisatorisch sterke personen - En-
thousiaste teamspelers - Verantwoor-
delijkheidsgevoel - Affiniteit met kin-
deren in de leeftijd van 6-8 jaar

Wat vragen wij: 
-  Actieve betrokkenheid bij de 

voorbereiding - Begeleiding van 
activiteiten en vrijwilligers tijdens 
de week 

-  Afspraken maken en contacten 

onderhouden met andere partijen 
 -  Aanwezigheid bij vergaderingen 

(15x) en tijdens de week (6 dagen)  
-  Je inzet voor het jaar 2013 en de 

jaren daarna.

Wat bieden wij: 
- Veel gezelligheid! 
-  De kans om ervaring op te doen 

in het organiseren van een eve-
nement 

-  Ervaring opdoen in het begelei-
den van jonge mensen 

-  Veel voldoening na afloop van de 
week.

Ben jij degene die ons team de 
komende jaren komt versterken? 
Ben je ouder dan 18 jaar? Mail dan 
je motivatie voor 5 januari naar 
info@zeven-sprong.nl.
Voor meer informatie kun je kijken op 
www.zeven-sprong.nl of contact op-
nemen met Martin van Hastenberg 
tel. 06-22461100 (na 18.00 uur).

Restaurant Osteria

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Bij bestelling van een voor- en 
hoofdgerecht is het dessert gratis

20% korting op het diner bij:

T: 0413 28 86 91
www.kreta-rooi.nl

T: 0413 47 43 92
www.brasseriedebeleving.nl

(1 persoon per spaarkaart)

2e pannenkoek gratis Het 2e lunchgerecht 
van de kleine kaart gratis

20% korting op het diner
(excl. drank)

50% korting op 2e hoofdgerecht
van de dinerkaart

T: 0413 47 77 78
www.panencook.nl

T: 0413 47 49 01
www.derooiseboerderij.nl

T: 0413 49 03 14
www.restaurantosteria.com

T: 0413 47 03 46   
www.debeurssintoedenrode.nl

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

 niet geldig op zaterdag en zondag, 
1 kaart = 1 persoon

Voor elke €10,- aan boodschappen bij AH Koopman. ontvangt U tussen 
19 november en 30 december een restaurantzegel. Plak ze op deze kaart en 
een volle kaart geeft recht op de korting zoals hier vermeld per restaurant

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de maanden januari en februari

Vacature:
Voor ons druk bezette restaurant zijn wij voor uitbreiding van ons team 

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

Wij bieden:
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, prettige werksfeer in een jong en 

enthousiast team en de mogelijkheid om jezelf verder te 
bekwamen en te ontwikkelen.

Als jij het een uitdaging vindt om het onze gasten naar de zin te maken 
en je beschikt over de juiste kwaliteiten, 

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

Restaurant De Rooise Boerderij, Schijndelseweg 2, 5491 TB 
Sint-Oedenrode, 0413 474901, www.derooiseboerderij.nl

 

Grand Café & zalencentrum De Beurs   

Heuvel 44  -  5492 AD Sint-Oedenrode  -  Telefoon: 0413-470346    
 www.debeurssintoedenrode.nl  - info@debeurssintoedenrode.nl  -  Twitter: @debeursrooi  
 
 

Persbericht De Beurs inzake Spaaractie Albert Heijn 
 
 
 
Grand Café De Beurs 
 
Grand Café & Zalencentrum De Beurs aan de Heuvel in Sint-Oedenrode is sinds jaar en dag 
van alle culinaire markten thuis. Diners, bijeenkomsten en feestavonden in haar zalen, 
cateringen aan huis en lunch, diner of gewoon een kopje koffie in het Grand Café behoren 
tot de mogelijkheden. 
 
Kwaliteit, service en Brabantse gemoedelijkheid staan centraal als je te gast bent bij Edwin 
Gordijn, Sander van de Ven en hun team. Zowel de koks als de bediening laten niets aan het 
toeval over, alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Met een sfeervol Grand Café, een ruim 
terras aan de hoofdstraat van Rooi, twee multifunctionele zalen en de mogelijkheid om 
partijen te verzorgen op locatie kunnen al je wensen ingevuld worden. 
 
De Beurs neemt met genoegen deel aan de spaaractie van de Rooise Albert Heijn. Met een 
volle spaarkaart krijg je in het Grand Café 50% korting op het 2e hoofdgerecht van de 
dinerkaart.  
 
Culinair genieten doe je natuurlijk bij De Beurs, hét bruisend middelpunt van de Rooise 
samenleving! 

 

ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 8.00 tot 18:00 UUR.
ZONDAG DUBBELE RESTAURANTZEGELS.

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

Dinsdagavond hield de politie sa-
men met een groep burgervrijwil-
ligers een preventiecontrole in de 
wijken Rooise Zoom en Heikant. 
De wijkagenten gingen op pad 
met elf burgers om hun wijkbe-
woners alert te maken op hun ei-
gen onoplettendheid.

Preventieve controle
Verdeeld in drie groepen werd ge-
keken naar niet afgesloten wonin-
gen, schuren, poorten en auto’s, 
zichtbare dure goederen in auto’s 
en situaties waarmee bewoners het 
inbrekers wel erg makkelijk maken. 
In vijftien straten in de wijken wer-
den diverse niet afgesloten garages 
aangetroffen, waarin de dure fiet-
sen voor het grijpen stonden. In 
enkele openstaande auto’s lagen 
portemonnees en laptops. Zo’n 
twintig bewoners werden aange-
sproken. Zij waren over het alge-
meen blij met de extra alertheid. 
De participerende burgervrijwilli-
gers waren erg enthousiast en ga-
ven aan bij een volgende controle 
zeker opnieuw van de partij te zijn.

Burgers mee op wijksurveillance
De politie zet geselecteerde bur-

gervrijwilligers in bij surveillances 
in wijken, waar het inbraakcijfer 
hoog is of dat dreigt te worden. 
Onder supervisie van enkele poli-
tiemensen surveilleren zij te voet, 
op de fiets of misschien zittend 
op een bankje, zowel opvallend 
als onopvallend in een wijk. Hun 
primaire taak is het signaleren 
van inbraakgevoelige situaties bij 
woningen en herkennen van ver-
dachte situaties. Zij weten welke 
auto niet in de straat thuishoort of 
wie er misschien op vakantie is. De 
burgersurveillanten staan in directe 
verbinding met politiemensen in 
de buurt.

Alles uit de kast
De aanpak van woninginbraken 
is al vele jaren een van de speer-
punten van de politie.  Alle inspan-
ningen ten spijt blijft het aantal 
woninginbraken stijgen. In de 
opsporing wordt alles uit de kast 
getrokken om inbrekers achter de 
tralies te krijgen. Daarbij proberen 
we de burgers zoveel mogelijk te 
informeren en bewust te maken 
van hun eigen, zeer belangrijke rol 
als het gaat om het voorkomen van 
woninginbraken. Datzelfde geldt 

natuurlijk ook voor auto-inbraken. 
Enkele jaren geleden startten we 
met het houden van wijkcontro-
les, waarbij al het in- en uitgaande 
verkeer van die wijk werd gecon-
troleerd. Al snel gingen gemeen-
telijke preventiemedewerkers en 
burgervrijwilligers ons daarbij hel-
pen. Met name die actieve wijkbe-
woners spelen een grote rol bij het 
wijzen hun buurtgenoten op die 
eigen verantwoordelijkheid. 

Oproep aan inwoners
De politie doet ook een oproep aan 
alle inwoners om mee te helpen bij 
het voorkomen van woning- en 
auto-inbraken. Bewoners worden 
opgeroepen verdachte personen, 
vreemde auto’s of situaties die zij 
niet vertrouwen direct te melden 
bij de politie via 112. Daarnaast 
kunnen burgers preventieve maat-
regelen nemen zoals het zorgen 
voor degelijk hang- en sluitwerk en 
de woning of auto goed afgesloten 
achterlaten. Voor tips en informatie 
over het offensief in de strijd tegen 
woninginbrekers kunt u terecht op 
de speciale webpagina, of volg ons 
op Twitter: 
www.twitter.com/Tegeninbrekers.

Burgers actief ingezet bij wijkcontroles

Bedenk goed voor wie u open doet!
Het gebeurt de laatste tijd weer 
vaker: mensen proberen uw huis 
binnen te komen met een smoesje. 
Ze doen zich voor als medewerker 
van een bedrijf of instantie die bij-
voorbeeld uw bankpas en pincode 
nodig heeft. De zogenaamde bab-
beltruc. Wees alert en bel de politie 
als u het niet vertrouwd.

Voorbeelden
Er komen twee meisjes aan de 
deur die een zielig verhaal vertel-
len: hun moeder is onverwacht 
opgenomen in het ziekenhuis. Zij 
vragen of zij even binnen mogen 
komen, om een briefje voor hun 
oma te schrijven. Eenmaal binnen 
leidt een van de meisjes u af, de 
ander steelt uw portemonnee.

Een postbezorger heeft een pak-
ketje voor u. Omdat er te weinig 

aan porto is betaald vraagt hij of u 
het ontbrekende bedrag wilt pin-
nen. Op het moment, dat u uw 
pinpas gebruikt, wordt deze geko-
pieerd. Het apparaat slaat de door 
u ingetoetste pincode op. Later 
ontdekt u dat er geld van uw reke-
ning is verdwenen.

Iemand belt aan en stelt zich voor 
als bankmedewerker die uw nieu-
we bankpas komt bezorgen. Hij 
heeft uw oude pinpas en pincode 
nodig om de nieuwe pas te active-
ren. Een paar dagen later blijkt dat 
uw bankrekening leeg is.

Neem de tips hieronder ter harte 
om schade te voorkomen of te be-
perken. En heeft u vermoeden dat 
er een oplichter bij u aan de deur 
staat, schroom niet en bel de politie.
•  Geef nooit uw pinpas en pincode af

•  Houdt uw pinpas en pincode al-
tijd apart

•  Houdt het saldo op uw lopende 
rekening beperkt en verlaag de 
limiet van uw maximale dagop-
name

•  Berg uw waardepapieren en sie-
raden op in een verankerd kluisje

•  Gebruik een deurspion, kier-
standhouder en/of intercom

•  Ga NIET in op zielige verhalen en 
laat geen vreemden binnen

•  Vraag medewerkers van be-
drijven en instellingen altijd om 
een identiteitsbewijs en bel om 
de identiteit van de bezoeker te 
controleren

•  Onthoud dat medewerkers 
van veel bedrijven en instelling 
meestal overdag aan uw deur 
komen en bijna nooit onaange-
kondigd

•  Bel 112 als u het niet vertrouwt
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Fijne feestdagen 
en een goed 2013

namens Marco & Floor 
en medewerkers Mike en Paul
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Literair concert in de Knoptoren

Op zondag 6 januari geven Jan 
Brokken, Marcel Worms (piano) 
en Ursula Schoch (viool) een lite-
rair concert in de Knoptoren. Aan-
vang 11.30 uur.

Jan Brokken zal voorlezen uit zijn 
omvangrijke non-fictie boek “Bal-
tische zielen”dat de geschiedenis 
beschrijft van Estland, Letland, Li-
touwen en Oostelijk Pruisen aan de 
hand van vijftien families. Bloed-
stollende verhalen over mensen die 
op de verkeerde plek woonden en 
in de verkeerde tijd leefden.
 
Marcel Worms studeerde piano 
aan het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam. Hij trad in meer dan 
honderd landen op en maakte 15 
cd’s. Met Jan Brokken maakte hij 
het tekst- en muziekprogramma, 
een hommage aan Youri Egorov. 
Over zijn vriendschap met de le-
gendarische pianist Youri Egorov 
schreef Jan Brokken “Ïn het huis 
van de dichter”. Marcel Worms 
kreeg les van Youri Egorov.
 
Ursula Schoch studeerde aan de 

muziekschool van Stuttgart, Zij 
begon haar loopbaan als violiste 
bij de Berliner Philharmoniker. In 
2002 werd zij benoemd tot eerste 
violiste en tweede concertmeester 
van het Koninklijke Concertge-
bouworkest in Amsterdam.
Het programma duurt twee keer 
45 minuten met een pauze voor 
boekverkoop en signeren. Er wor-
den een aantal muziekstukken 
uitgevoerd die nog nooit in Neder-
land zijn uitgevoerd, o.a. werken 
van Arvo Part, de Letse componist 
Peteris Vasks en de Litauwse com-
ponist Jurgis Gaisauskas.
 
Kaarten à € 12,50  incl. consump-
tie zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
’t Paperas, het VVV kantoor en 
bibliotheek de Meierij te Sint-Oe-
denrode. Leden van de bibliotheek 
krijgen bij aankoop van een kaartje 
in de bibliotheek korting.

Tel 0413-472983
www.vandenbergmakelaardij.nl

21% BTW
KORTING

KOOP VÓÓR
1 JANUARI 2013

EN PAK JE
VOORDEEL!*

BOUWKAVELS
NIJNSEL

DE LAGE WEIDE
www.delageweidenijnsel.nl

*informeer naar de voorwaarden

LET OP!
NOG MAAR

 

Voorstelling Donderdag 20-12 is bijna 
UITVERKOCHT Extra voorstelling op 
vrijdag  21-12, aanvang 20.15 uur, 
Advies reserveren telefonisch of via de 
website. 

 

Expositie fotoclub Objectief
Het is inmiddels een traditie, dat 
fotoclub Objectief zeker na de zeer 
succesvolle expositie vorig jaar, 
weer opnieuw de uitdaging aangaat 
voor een minstens zo interessante 
expositie. Er is bewust niet voor een 
thema gekozen, maar voor vrij werk 
van de leden.

Tijdens 2 speciale clubavonden heb-
ben de aanwezige leden de beste 
foto’s van elkaar besproken en be-
oordeeld en een prachtige en zeer 
diverse selectie gemaakt. Zo is er 
voor iedere bezoeker wel iets naar 
zijn smaak, omdat het aantal onder-
werpen zeer gevarieerd is.

De leden van de fotoclub hebben 
maandelijks een clubavond met 
verschillende thema’s om elkaar te 
inspireren en de kwaliteit te ver-
hogen. Zo worden er professionele 
fotografen uitgenodigd om de tech-
niek en beeldkwaliteit te verbete-
ren. Om dat in praktijk te brengen 
gaat de club gezamenlijk op locatie 
fotograferen; bv in oude fabrieken, 
de natuur of naar gebouwen/wijken 
met bijzondere architectuur. Het is 
dan steeds weer verrassend wat elke 
fotograaf met zijn eigen camera en 
eigen kijk van hetzelfde onderwerp 
weet te maken.
De resultaten van een aantal leden 

die een serie over en bepaald onder-
werp hebben gemaakt zullen in een 
diapresentatie worden getoond.

Na meer dan 25 jaar aan de gang te 
zijn met fotografie is het steeds weer 
verrassend wat de club presteert en 
de moeite waard om een bezoek te 
brengen aan de expositie. 
Deze duurt van 26 tot en met 30 
december a.s. en de openingstijden 
van “t Oude Raadhuis te Beek en 
Donk zijn van 11.00 tot 17.00 uur. 
Wilt u meer weten over de fotoclub? 
Op de website vindt u alle gegevens; 
www.fcobjectief.nl of via 
www.oudraadhuis.nl

Parochiereis naar Italië

Zoals reeds eerder is aangekondigd 
organiseert de H.Odaparochie in 
2013 een reis naar Italië. Deze reis 
doet onder andere Padua en Cas-
cia aan. De Italiaanse plaatsen die 
verbonden zijn met de heilige An-
tonius en de heilige Rita en daar-
mee ook met onze parochie in Sint-
Oedenrode. Daarnaast wordt en 
bezoek gebracht aan Assisi: de stad 
van de heilige Franciscus en de hei-

lige Clara. Voorts bezoeken we de 
beroemde steden Venetië en Vero-
na  en Norcia. In deze laatste plaats 
is de heilige Benedictus geboren.

Een reis met een heel divers karak-
ter. Een element van pelgrimage 
is aanwezig, maar ook van ont-
moeting met de Italiaanse cultuur. 
Daarnaast zijn we samen op weg. 
Ook dat mag ons versterken. De 
reis wordt gehouden van maandag 
29 april tot en met maandag 6 mei 
2013 en zal doorgang vinden bij 
een minimum van 40 deelnemers. 
De prijs per persoon: € 750,00 
(extra luchthavenbelasting (dit kan 
variëren) € 130,00). Toeslag een-
persoonskamer € 230,00 kinderen 
v.a. 0 tot 3 jaar: gratis, kinderen 
v.a. 3 tot 6 jaar: 30% korting. kin-

deren v.a. 6 tot 12 jaar: 20% kor-
ting

Informatiebijeekomst
Woensdag 16 januari wordt in het 
pastoraal centrum aan het Mgr. 
Bekkersplein 1 een informatie-bij-
eenkomst gehouden voor belang-
stellenden. registratie via e-mail bij:  
team@heiligeodaparochie.nl  tot  
20 januari 2013 of met telefoon: 
0413 477741(ma t/m do van 9.30 
tot 15.00 uur) of met post: Pel-
grimage in Italie, Parochie Heilige 
Oda – Mgr. Bekkersplein, 1 – 5491 
EB Sint-Oedenrode. Aanbetaling:  
30% op 30 januari en 70% op 1 
maart. Telefoon: 0413 477741(ma 
t/m do van 9.30 tot 15.00 uur)
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Vroeger geloofde ik dat ket Kindeke Jezus geboren was in een kribbetje 
met stro in een koude stal, met alleen een os en een ezel om het warm te 
houden. Raar eigenlijk dat het kindje overal wordt afgebeeld met alleen een 
lendendoekje, terwijl zijn zorgzame moeder hem natuurlijk in een pak pam-
pers en warme dekens had moeten draaien. Nee, overal ligt ie bloot in de 
kou te koekeloeren en wij slikten dat voor zoete koek. Ook dat verhaal van 
die drie koningen –later raakten wij verward omdat het dan ineens weer 
over drie wijzen ging – die de ster volgden en zo bij de stal uitkwamen. 
Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin, want een ster staat tig lichtjaren 
van de aarde, laat staan dat ie boven een stalletje in Bethlehem bengelt 
en zelfs als het om de komeet Halley zou gaan –wat sommige geleerden 
opperden – dan nog is het hoogst onwaarschijnlijk. Maar wij geloofden 
toen alles. Wij geloofden in kabouters en elfen, maar ook in spoken en in 
wolven, tenminste dat ze in de bossen bij Son en Breugel zaten, want dat 
zei Jas Toelen altijd tegen ons, kinderen.
Van alle Bijbelse verhalen was dat kerstverhaal wel het meest intrigerend, 
met de “onnozele kinderen” natuurlijk als gruwelijk neveneffect. Maar 
goed, voor ons was alles indrukwekkend en opwindend, er was nog niet 
zoveel vertier en afleiding toendertijd, geen games en weinig TV.
Wél prachtige platen aan het schoolbord met Bijbelse en andere histori-
sche voorstellingen waarnaar wij met open mond zaten te kijken. Maar 
Kerstmis was vanzelf een welkome feestelijke gebeurtenis in sombere, 
donkere dagen. Buiten spelen was er bijna niet meer bij, de avond viel te 
vroeg, en dan waren we aangewezen op spelletjes, puzzelen of lezen. Wij 
mochten natuurlijk helpen met het aantuigen van de boom - wij kregen 
als kinderen een eigen, kleiner boompje met goedkopere ballen, maar dat 
wisten we niet – en we vergaapten ons aan de prachtige groene deco-
raties in het huis, ons moeder maakte er werk van. Hoogtepunt was de 
nachtmis, ook wij mochten op vrij jonge leeftijd mee, en we kenden alle 
kerstliederen uit ons hoofd en zongen die hard mee. Hoog achter ons 
stampte moeder op de pedalen van het Smitsorgel de indrukwekkende 
baspartijen van “Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer…..” Diep in de nacht 
keerden wij huiswaarts voor worstenbroodjes van Martien Sonnemans en 
weihnachtsstol. Toen was geluk inderdaad heel gewoon. We kregen twee 
weken vakantie, die begon op kerstavond en eindigde na Driekoningen, 
dus konden we op die dag rond gaan om te zingen: “Drie koninge, drie 
koninge, gif mèn unne neije hoed. Want d’n ouwe is verslééte en ons 
moeder mag ’t nie wééte….”
Alle bewoners waren natuurlijk schijtziek van die armoeiig uitgedoste ko-
nings-triootjes of  -kwartetten (want ja, ’t jongste zusje moest ook mee) 
met allemaal hetzelfde kloteliedje en de opbrengst was altijd zogenaamd 
voor de missie of de “arme kiendjes” en ik heb het idee dat toendertijd 
de corruptie in ons dorp al op jonge leeftijd werd gepraktiseerd, want 
in plaats van giften aan de liefdadigheid werden er kruiwagens snoep 
gekocht door alle performers. Het was een publiek geheim en de rector 
sprak er elk jaar op school schande van. Maar omdat we het allemaal 
deden en het van elkaar wisten kreeg het “kwade geweten” geen vat 
op ons.
Na twee en ’n half jaar kostschool op de Ruwenberg (elke dag naar de 
mis) had het “geloof” z’n averechtse werking gekregen en toen ik veer-
tien was vertelde ik mijn verbouwereerde ouders dat ik niet meer ’s zon-
dags naar de kerk ging. Kerstmis bleef echter gezellig….
(Twee weken geleden at ik bij Sherry en Stuart een heerlijk nagerecht van 
Nigella Lawson)

Pavlova van Cappucino (uit Nigellissima)
250 gr suiker, 4 theelepels instant espressopoeder (geen korrels), 4 eiwitten
Snufje zout, 3 theelepels maizena, 1 theelepel wittewijnazijn
300 ml room, 1 theelepel cacao, wat citroensap.
Meng espressopoeder en de suiker. Verwarm de oven op 180˚C. Maak 
een kom vetvrij d.m.v. citroensap. Klop hierin de eiwitten met het zout 
tot stijve pieken. Blijf kloppen terwijl je het suiker-koffiemengsel toevoegt 
en dit geheel is opgenomen. Meng er de maïzena en azijn door. Spatel 
het mengsel op een siliconen bakmatje of bakpapier in een cirkel van ca. 
23 cm. Het mag in het midden wat hoger zijn. Plaats in de oven en draai 
onmiddellijk terug naar 150˚C. Bak 1 uur. Controleer of de buitenkant 
nét krokant is, niet meer, en draai dan de oven uit en laat de pavlova erin 
afkoelen.
Probeer de pavlova omgekeerd op een schaal te krijgen ( binnenin is deze 
nog zacht en vloeibaar).
Klop de room stijf en spatel over het oppervlak, dat eerst de onderkant 
was. Bestrooi met cacaopoeder. 
Ik geloof in mensen, in vriendschap, in liefde en gastvrijheid.
Volgende week heeft uw columnist een dagje vrij. 
Fijne feestdagen, allemaal.

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

Geloof

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl
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Sfeervolle feestdagen
Tijdens de feestdagen ligt het accent op sfeer

Dus komen Mo & El weer in de weer
Naast meubels, karpetten en schilderijen

Kunnen wij u ook verblijen
Met grote maar ook kleine zaken
Die de sfeer in huis doen maken

Is een stoel niet wat u zoekt
Is uw bankstel al geboekt

Dan bieden wij speciaal dit keer
De kleine zaken voor de sfeer

Koopzondag
23 december
12.00 tot 17.00 u

Kerststallen in de Martinuskerk

Leo van Lieshout en Ria van Zon 
gaven vorige week woensdag in 
de Knoptorenkerk een professio-
nele lezing over de “Kerststallen 
in de Martinuskerk”   

Op uitnodiging van  Heemkundige 
kring ‘De Oude Vrijheid’ presen-
teerden Leo van Lieshout en zijn 
zus Ria, een mooie professionele 
lezing met prachtige foto’s, via een 
overzichtelijke powerpoint presen-
tatie, over het ontstaan, de bezig-
heden en de resultaten van de jaar-

lijkse kerststal in de Martinuskerk.

De kerststal werd tot 1981 opge-
bouwd door Cornelis van der Kaaij, 
hij was koster van de Martinuskerk 
en kunstschilder van beroep, hij 
schilderde o.a. landschappen en 
maakte decors en ontwierp praal-
wagens.(o.a. van de Oda jubile-
umfeesten) Rond 1981 stopte hij 
als koster en als kerststalbouwer 
van deze parochie. Het grote de-
cor dat hij maakte als achtergrond 
van de kerststal is nu te zien. In 

1982 verzorgde de werkloze jeugd 
de kerststal.
Via een oproep in 1984 van pas-
tor Hurkmans “voor vrijwilligers 
voor het maken van een parochie 
kerststal” kwamen er op 18 april 
van dat jaar een aantal dames 
bij elkaar: Wilhelmien van Aarle, 
Marjon van Dijk, Gonnie Bouw-
mans, Ria van Zon, Els Bogers en 
Johanna v.de Ven. Zij vormden de 
eerste “Kerststalwerkgroep”. Later 
dat jaar kwam ook Leo van Lies-
hout erbij en hij werd (en is nog 
steeds) regisseur van de kerststal-
groep. Steeds ontwerpt hij jaarlijks 
een nieuwe sfeervolle kerststal met 
wisselende decors.

“Wij wijken niet af van het Bijbel-
verhaal dat we vroeger leerden en 
we bouwen een traditionele kerst-
stal met figuren zoals de Bijbel ze 
beschrijft” zei Leo bij de 25ste editie 
van de kerststal in het Eindhovens 
Dagblad. Zijn inspiratiebron is de 
kunstenaar Cornelis van der Kaaij.

In de loop der jaren kwamen er 
nieuwe figuren bij of werden ver-
anderd en de opstellingen waren 
ook steeds weer anders. Nu anno 
2012 staat er weer een, de 29 ste, 
een “open stal” met het decor uit 
4 delen van Van der Kaaij.  

Wij komen tesamen

Het Roois Cultureel Platform had 
een geweldig idee en dat werd af-
gelopen zondag uitgevoerd in kerk 
De Goede Herder: Een gezamenlijk 
kerstconcert door vijf getalenteer-
de koren, het Koperkwintet van 
NJA en organist Henk van Riel.

Voor het eerst vond dit gezamen-
lijk kerstconcert plaats. Een prach-
tig idee, want andere jaren konden 
mensen niet kiezen tussen de vele 
kerstconcerten die vaak ook nog 
eens op hetzelfde tijdstip plaats-
vonden.  

Het platform streeft naar afstem-
ming, samenwerking en uitwisse-
ling tussen Rooise culturele organi-
saties. In het bestuur zitten Marius 
Wijnakker, Lia Bekkers en Mattie 
De Schepper.

De deelnemende koren waren: 
Koor Aurora met dirigente Erie van 
der Zanden, Gemengd Koor Can-
tecleer met dirigent Peter Raaijma-
kers, Gemengd Koor Polyhymnia 
met dirigente Nicole Krijnen, Het 
Roois Gemengd Koor met dirigent 
Ad Vergouwen en Het Roois ka-
merkoor met dirigent Ad van de 
Wetering.
Verder werkten mee: Henk van 
Riel (orgel), Henk van Zutven (gi-
taar) en het Koperkwintet van NJA. 
Ook werd er een gedicht voorge-
dragen door Rosanne van Esch. 
Het gedicht is van Jef De Schepper 
“Zacht verlangen” uit zijn bundel 
“Elk nieuw jaar Kerst”.
Na het openingswoord door Ma-
rius Wijnakker en de samenzang 
“Wij komen tezamen” verwel-
komde pastor Blom het publiek 

en even later opende Aurora met 
het lied  “O’Holy night”. De ko-
ren wisselden elkaar daarna af. Ze 
bleven op hun plaats en als ze aan 
de beurt waren gingen ze staan. 
Het was een soort “koorwave” 
en daardoor ontstond een aange-
name rustige kerstsfeer.
Het Koperkwintet van NJA speelde 
onder leiding van Eugene Willems 
twee intermezzo’s. Elk koor zong 
drie of vier liederen en deze kwa-
men goed tot hun recht in de mooi 
aangeklede ruimte van de kerk. 
Het was een geweldige mooie mu-
zikale middag geworden en dat 
bevorderde het samenzijn-gevoel. 
Tot slot bedankte Wijnakker een 
ieder voor de inzet en met name 
pastor Blom en de Parochie H. 
Oda voor de geboden gastvrijheid.  

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

Eindhoven. 040 – 2485995
www.hanssenenvlemmix.nl

administratie en belastingadvies

Meer informatie over kerst en nieuwjaar vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

25 & 26 december 
Kerstlunch & Kerstdiner
Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een 
heerlijke familielunch of kerstdiner. 
Voor de kinderen hebben wij speciale 
kindermenu’s.
  
Menu’s vanaf € 39,- p.p.
(Reserveer tijdig)

31 december
Sylvesterparty (op reservering)

Vier samen het begin van het nieuwe jaar 
in onze prachtige accommodatie. Een 
geweldige feestavond met onbeperkt 
drinken, hapjes, live artiesten, DJ en 
natuurlijk een toost op het nieuwe jaar.
€ 125,- p.p. Aanvang 19:00 uur
(uitbreiding met overnachting mogelijk)

Bestel nu alvast uw kaarten 
voor deze unieke avond!

Dhr. boeijen wint prijs bij Kapteijns partyverhuur

Doppen en noppen
Hoewel het bezoekersaantal tijdens 
de Winterbraderie wat tegenviel 
door het slechte weer, had Kapteijns 
Partyverhuur wat aandacht betreft 
niets te klagen. Het was gedurende 
de hele dag lekker druk in de tent 
van eigenaar Joost Kapteijns. Daar-
om deden er ook meer dan 150 men-
sen mee aan de prijsvraag ‘Raad het 
aantal doppen in dit glas?’

Dhr. Boeijen uit Sint-Oedenrode 
zat er het dichtste bij. Hij dacht dat 
er 481 in zaten, maar het bleken er 
482 te zijn. Daardoor won hij een 
geheel verzorgd arrangement voor 
twee personen voor de Brabantse 
derby RKC-Willem II. 

joost Kapteijns (l) schonk een mooie prijs aan dhr. en mevr. boeijen

zorgen om de zorgtoeslag

Gaat u de zorgtoeslag in 2013 mislopen?
In 2013 introduceert de fiscus een 
nieuwe vermogenstoets voor de 
zorgtoeslag. Hebt u – eventueel 
samen met uw partner – meer dan 
€ 100.000 aan spaartegoeden, 
beleggingen en/of andere ver-
mogensbestanddelen, dan is het 
goed mogelijk dat u in 2013 min-
der of geen zorgtoeslag meer ont-
vangt. De misgelopen zorgtoeslag 
kan oplopen tot maar liefst  
€ 2.000 per jaar. Gelukkig kunt u 
nog tijdig maatregelen treffen.

Een beproefde methode is de zo-
genaamde schuldigerkenning uit 
vrijgevigheid, beter bekend als 
‘schenken op papier’. In plaats van 
daadwerkelijk geld over te maken 
aan uw (klein)kinderen, kunt u af-
spreken dat zij de schenking pas 
ontvangen als u overlijdt. Aan elk 
kind mag u op deze manier jaarlijks 
€ 5.030 belastingvrij schenken; 
voor elk kleinkind geldt een vrij-
stelling van € 2.012. De papieren 
schenkingen tellen mee als schuld 
in uw aangifte inkomstenbelasting. 
Zo kunt u uw belastbaar vermogen 
zodanig verlagen dat u toch nog in 
aanmerking komt voor de zorg-
toeslag. Bovendien betekent een 
lager belastbaar vermogen ook 
minder verschuldigde inkomsten-
belasting. Bijkomend voordeel is 
dat u, onder bepaalde voorwaar-
den, ook bespaart op toekomstige 
erfbelasting.

Voor mensen die net boven de ver-
mogensgrens zitten kan het zinvol 
zijn om een toch al geplande aan-
koop, bijvoorbeeld van een auto, 
eerder te doen om in aanmerking 
te blijven komen voor de zorgtoe-
slag. Er zijn nog meer mogelijkhe-
den denkbaar, maar daarvoor is  
maatwerkadvisering noodzakelijk. 

Het is verstandig om dan ook met-
een andere vermogensrechtelijke 
zaken te laten doorlichten.

Een hoog vermogen kan ook na-
delig zijn voor mensen die gebruik-
maken van de AWBZ of de WMO. 
De eigen bijdrage wordt namelijk 
meer afhankelijk van het vermo-
gen. Tot dusver ging de fiscus uit 
van een fictief rendement van 4% 
op het vermogen. In 2013 wordt 
dit maar liefst 12%. Volgens re-
cente berekeningen van het Minis-
terie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport zouden vermogende 
zorgbehoevenden door de nieuwe 
maatregel in tien jaar tijd maar 

liefst tot 50% op hun vermogen 
moeten interen. Met een eigen bij-
drage die kan oplopen tot € 2.100 
per maand kunnen de gevolgen 
aanzienlijk zijn.

Spaarzaamheid wordt op deze 
manier niet bepaald beloond! 
Voorkom dat u onnodig geld laat 
liggen en vraag om deskundig ad-
vies. Neem contact op met Van de 
Ven Accountants | Adviseurs voor 
verdere informatie. U kunt bellen 
met 0413- 49 11 11 of mailen naar 
info@vdven.nl.

advertorial

SENZ MET EN ZONDER AFSPRAAK

Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode
 0413-471737 www.senzhaircare.nl

Onze openingstijden:
Maandag 13.00 tot 18.00

Dinsdag 9.00 18.00
Woensdag 9.00 20.00
Donderdag 9.00 20.00

Vrijdag 9.00 20.00
Zaterdag 8.00 16.00

Ivm Kerst zijn wij maandag 24 dec de hele dag geopend.
Het team van Senz wenst u hele � jne feestdagen! 

+
Cadeautip! Maak je cadeaukaart 

extra feestelijk met 
een bijpassend tijdschrift.

Met GRATIS  cadeauverpakking

Meer dan

70
cadeaukaarten

...even naar  Primerawww.primera.nl

Ook verkrijgbaar 
op Primera.nl

Borchgrave 41 SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49

Jola trots op nieuwe winkel
Vol trots liepen Joyce van de San-
de, Kim van der Pasch, Dayenne 
van Breugel en Harriet Kerkhof 
door hun opgeknapte winkel. Af-
gelopen vrijdag werd de Jola, ge-
vestigd aan de Heuvel, heropend 
na een paar dagen flink klussen. 
Daardoor heeft de Jola een totaal 
andere uitstraling gekregen. De 
kassa is naar voren gehaald, het 
is een stuk lichter geworden door 
het gebruik van lichtere kleuren 
en hier en daar zijn tafels ge-
plaatst die rust creëren. Tijdens 
het openingsweekend was het 
lekker druk in de moderne zaak. 
Dat kwam mede door de aan-
trekkelijke kinderactie die Jola in 
de maand december houdt. Ook 
kwamen veel klanten de speciale 
kerstcollectie bewonderen.   
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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

nieuwe naam ollandse mFa 

De Loop’r als sleutel voor de toekomst

Met respect voor het verleden en met het oog op de 
toekomst werd afgelopen zondag, voorafgaand aan de 
goederenveiling, het Ollandse gemeenschapshuis over-
gedragen aan de nieuwe eigenaar Wovesto. Directeur 
Leo Overmars gaf aan apentrots te zijn dat het gebouw 
er staat zoals het er nu staat. Onder de naam De Loop’r 
gaat het dorpshuis de toekomst tegemoet. Hart van Ol-
land gaat als werktitel van het gehele project de boeken 
in. 

“We hopen dat dit moment nog vele jaren in Olland op 
ons netvlies zal blijven staan”, aldus Henk van de Moos-
dijk, voorzitter van stichting de Holm. De Loop’r is ge-
bouwd op grond met een rijke historie. Als dorpsomroeper 
memoreerde Henk van de Moosdijk vier fundamentele 
pijlers: “Het begon in 1909 met de inzamelingsactie voor 
de bouw van het patronaat Sint Ludovicus. Pijler twee 
symboliseert de verbouwing in 1970, waarna het patro-
naat verderging onder de naam De Holm en pijler drie 
staat voor het proces Hart van Olland van de afgelopen 
vier jaar.” De vierde pijler staat voor de toekomst. 

De naam De Loop’r is niet lichtvaardig gekozen. Door het 
dorp kabbelt De Ollandse Waterloop, in de volksmond 
‘De Loop’ genoemd. Maar de naam heeft nog meer be-
tekenissen. Het staat voor de levensloop van iedereen.  In 
De Loop’r zet je stappen in je ontwikkeling, denk aan de 
stappen die ieder kind neemt op de ba-
sisschool, maar ook in de jaren daarna. 
De Loop’r staat voor actie, dynamiek 
en zeer concreet voor de sport die in de 
gymzaal kan worden beoefend. Bij De 
Loop’r gaat de deur vanzelf open, zon-
der sleutel kun je binnen. Zo fungeert 
De Loop’r als sleutel voor de toekomst. 
Ook in het bijbehorende logo, ontwor-
pen door Rianne Brugmans, komt het 
open karakter sterk naar voren. Onder 
tromgeroffel werd een lange touw los-
getrokken, waardoor de grote banner 
zich ontvouwde.  De skyline van Olland, 
alsmede de loop van de Pastoor Smits-
straat is in het ontwerp verwerkt. De 
banner zal de komende tijd de voorgevel 
van het gebouw sieren in de hoop dat de 
loop er goed in komt.

Om ook tijdens de veiling de loop er 
goed in te brengen, startten veiling-
meesters Mari Leenderts en Theo Me-
ijs met een uniek eerste kavel: één van 

de eerste stenen die gered werd tijdens 
de sloop van het oude gebouw. Voor 
€100,- werd Leo Overmars de trotse 
eigenaar van het historische stukje fun-
dament. Vele kavels volgden, toch viel 
de loop van zaken niet helemaal mee. 
Er werd wel geboden, maar niet zoveel 
als gehoopt. De oerdegelijke locomo-
tief van Ieniemienie werd voor slechts 
€35,- van de hand gedaan en met pijn 
in het hart zag basisschool Sint Petrus 
één van de klimtoestellen voor slechts 
€10,- meer dan het startbedrag geveild 
worden. Toch vonden alle goederen een 
nieuwe eigenaar. Komende woensdag 
volgt een korte herhaling op basisschool 
Sint Petrus. Spullen die niet gekaveld 
werden voor de veiling, worden die 
avond na de kerstviering aangeboden 
op de vlooienmarkt.

Vanaf maandag startte eveneens de 
nieuwe Fysiotherapiepraktijk Topfysio 
Olland. Het is de bedoeling dat deze vijf 
dagen per week open gaat. Dat ligt na-
tuurlijk wel aan het aantal clienten. 

SKOSO, Stichting voor Katholiek On-
derwijs Sint-Oedenrode, is een moder-
ne en professioneel geleide organisatie, 
die zich ten doel stelt om op haar basis-
scholen op eigentijdse en herkenbare 
wijze onderwijs van hoge kwaliteit te 
verzorgen.

Onder de stichting ressorteren 7 ka-
tholieke basisscholen in de gemeente 
Sint-Oedenrode met totaal 1500 leer-
lingen en 135 personeelsleden. Wij 
bieden personeelsleden, behalve goe-
de secundaire arbeidsvoorwaarden,  
een prettige werk- en woonomgeving 
in het groene hart van de Meierij.

Op onze scholen, die elk hun eigen 
karakter hebben, heerst een positief 
werkklimaat, waarin personeelsleden 
zich gerespecteerd en gewaardeerd 
voelen. Personeelsleden kunnen re-
kenen op persoonlijke begeleiding en 
coaching.

Basisschool Eerschot is ge-
legen in de wijk Eerschot 
en telt 310 leerlingen en 
26 personeelsleden. De 
leerlingen zijn verdeeld 

over 12 groepen. 

Bs. Dommelrode 
ligt in de gelijkna-
mige wijk Dommel-
rode aan de rand 

van de ‘Groene Kamer’. De school telt  
255 leerlingen en 20 personeelsleden. 
De leerlingen zijn verdeeld over 11 
groepen. 

www.skoso.nl
onderscheidend in onderwijs

Met ingang van 1 februari 2013 ontstaan er twee 
vacatures voor de functie van 

Conciërge

op de volgende scholen:

 Bs. Eerschot wtf. 0,5 (20 uur)
 Bs. Dommelrode wtf. 0,4 (16 uur)

De functie is ingedeeld in salarisschaal 3 / FUWA PO.

In deze functie bent u belast met:
- Ondersteunende werkzaamheden 
  (waaronder kopieer-werkzaamheden);
- Facilitaire ondersteuning 
  (waaronder huishoudelijke werkzaamheden);
-  Receptiewerkzaamheden (waaronder het ontvan-

gen van bezoekers en aannemen van de telefoon);
-  Lichte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Kandidaten dienen representatief en communicatief 
vaardig te zijn.

Een uitgebreide functie-/taakomschrijving kunt u op-
vragen bij de directeur van de school.

Het in bezit zijn van een BHV/EHBO-diploma of de 
bereidheid hebben om deze cursus te gaan volgen 
strekt tot aanbeveling. Bovendien wordt gevraagd 
om bij oproep ook beschikbaar te zijn buiten de 
schooltijden (ouderavonden, alarmopvolging).

Indien u belangstelling hebt voor bovenstaande func-
tie wordt u van harte uitgenodigd om  vóór 10 januari 
a.s. een gemotiveerde brief te richten aan de direc-
teur van de school. De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats medio januari 2013.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure en de 
werkzaamheden is verkrijgbaar bij de directeur van 
de school:

Basisschool Eerschot
Eerschotsestraat 97
5491 AB  Sint-Oedenrode
De heer Ad van Nunen
Tel. 0413-490546
avannunen@bseerschot.nl

Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31
5492 BJ  Sint-Oedenrode
Mevrouw Enny Kuijpers
Tel. 0413-472995
ekuijpers@bsdommelrode.nl

PERSONEELSADVERTENTIE
Ter versterking van onze bedieningsbrigade vragen wij een 

            medewerker bediening (m/v)
Op basis van een fulltime dienstverband, of een parttime dienstverband 
voor doordeweekse dagen met bereidheid om af en toe ook in het 
weekend te werken.

Bij voorkeur ervaring in soortgelijke restaurants en enige wijnkennis, 
minimale leeftijd 22 jaar, representatief en zeer gastvrij.

Mogelijkheden tot doorgroei naar functie met meer 
verantwoordelijkheid.

Je kunt je sollicitatie per e-mail sturen naar info@wollerich.nl, voorzien 
van cv en foto.

Restaurant Wollerich 
Heuvel 23        Sint Oedenrode        wollerich.nl        T. 0413 473333

PERSONEEL

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: 0413-47810/06-24148776
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen
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Benefietdiner voor Stichting Kinderen van Viljoenskroon
De Rooise Judith Versantvoort en 
Janneke Mouissie uit Berlicum 
volgen in Den Bosch de opleiding 
tot gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker. Ze zitten in het twee-
de jaar. Samen met nog een andere 
student staan ze aan de vooravond 
van een bijzondere reis. Op 1 fe-
bruari vertrekken ze namelijk voor 
drie maanden naar Zuid-Afrika om 
Stichting Kinderen van Viljoens-
kroon een helpende hand toe te 
steken in de vorm van een stage. 
Ook u kunt ze daarbij helpen.

In het dorp Viljoenskroon, onge-
veer 200 km ten zuiden van Johan-
nesburg, staat een hospice met een 
ziekenhuisje waar kinderen van nul 
tot zeven jaar, besmet met HIV- en 
Aids virus, worden opgevangen. 
De stichting Kinderen van Viljoens-
kroon ondersteunt deze instelling 
met financiële middelen en goede-
ren. Dat is broodnodig, want het 
gaat om de eerste levensbehoeften 
van de kinderen, zoals voedsel, kle-
ding, huisvesting, medische zorg en 
onderwijs. “De komende tijd gaan 
we geld inzamelen om daar te be-
steden aan doelen die wij belangrijk 
vinden”, aldus Judith. “We weten 
nu nog niet wat dat zal zijn. Dat 
zien we als we daar zijn. Het geld 
wat over is, geven we aan het zie-
kenhuisje. Dat wordt namelijk gro-
ter gemaakt. Nu is het voor kinde-
ren van 0 tot 7 jaar, maar dat willen 
ze uitbreiden naar 0 tot 12 jaar.”

In de hospice van Viljoenskroon, 
een dorp waar 4500 mensen wo-
nen, worden nu dagelijks 95 kin-
deren opgevangen. Zij komen uit 
Rammulotsi, de township waar on-
geveer 120000 mensen wonen on-
der erbarmelijke omstandigheden. 
De kinderen worden elke dag met 
een busje opgehaald. In de hospice 
krijgen de kinderen hun medicijnen 

en wordt er gezorgd voor een ge-
zonde maaltijd en dagbesteding. 
De hospice is een initiatief van drie 
Brabanders die in 2005 zijn gestart 
met het inzamelen van geld. Ju-
dith: “Op 17 januari geven we in 

Pan&Cook een benefietdiner. Tij-
dens deze avond is er een veiling 
met bijzondere diensten. Zo kan 
men bieden op een zanger, een 
barbecue voor acht personen van 

Verheijen, Boxons Carlease leent 
voor een weekend een elektrische 
auto uit, een kookworkshop voor 
acht mensen en nog veel meer. Het 
mooie is dat Pan&Cook dit geheel 
belangeloos doet. Des te meer blijft 

er over voor het goede doel!”

Het diner in Pan&Cook begint om 
18.30 uur. Deelname kost 50 euro 
per couvert inclusief drank. Opge-

ven kan door een mail te sturen 
naar judithenjanneke@hotmail.
com. U kunt het goede doel ook 
op een andere manier steunen. Dat 
kan bijvoorbeeld door donateur 
te worden voor 5 euro per maand 
(minimaal een jaar) Aanmelden kan 
op de site van Viljoenskroon. Als u 
een eenmalige donatie wilt doen 
om het project van Judith en Jan-
neke te steunen dan kan dat ook. 
Ze hebben een 
speciale rekening 
geopend op num-
mer 591682443. De 
dames zijn dankbaar 
voor iedere gift!

“DE KomEnDE tijD gaan WE gElD 
inzamElEn om Daar tE bEstEDEn aan 
DoElEn DiE Wij bElangrijK VinDEn”

Wilhelminstraat 20c 5738 AE Mariahout
0499-422126  -  www.haroldvereijken.nl

Team Vereijken wenst iedereen 
een gezond en gelukkig 2013!

Kerstgedachtes ophangen in kerstbomen als alternatief

Feestverlichting, domper op de vreugde

Wat zo hoopvol begon, strandde 
vrijwel direct door technische 
onuitvoerbaarheid. Een feestver-
lichting voor ons centrum, zoals 
er nooit eerder was geweest. De 
beste lichtarchitect ter wereld, on-
dersteuning vanuit de Technische 
Universiteit Eindhoven en een 
enthousiast team van Centrum-
management Sint-Oedenrode, 
kortom, alle ingrediënten voor 
een succesvol resultaat. Helaas 
heeft het niet gebracht wat we er 
van hadden verwacht. 

Materialen, door de TUE besteld, 
die totaal niet geschikt waren voor 
het ontwerp van de studenten. Op 
zaterdag zaten vrijwilligers mis-
moedig snoertjes met LED-verlich-

ting aan elkaar te knopen, omdat 
voor de plannen langere eenhe-
den nodig waren. Wat er dan in 
de bomen kwam te hangen, was 
dan wel een proef, maar voldeed 
niet aan de eisen. Het Centrum-
management (CM) kreeg klach-
ten van mensen over de flikkering, 
over de kleur en over de lelijke en 
slordige uitstraling overdag. 

Uw CM heeft vorige week besloten 
om de verlichting te verwijderen 
en retour afzender te sturen. Beter 
geen lampjes dan lelijke lampjes, is 
de mening van het CM. “We wil-
len toch met z’n allen ons centrum 
naar een hoger plan tillen, niet-
waar? Ja, collega ondernemers, het 
is voor ons uithuilen en opnieuw 

beginnen. We hebben ons lesje ge-
leerd, de bedoelingen waren méér 
dan goed”, reageert het CM.

Er gloort ook een beetje hoop: een 
paar frisdenkende ondernemers 
hebben het plan opgevat de kerst-
bomen in het centrum een bijzon-
dere functie te geven, namelijk 
door inwoners de mogelijkheid 
te geven op speciale (watervaste) 
kaartjes hun kerstwens te schrijven 
en op te hangen in de kerstbomen 
in het dorp. Deze kaarten zijn te 
verkrijgen en in te vullen bij Switch, 
Bij Jet, Gerits, Van de Kamp, Silver 
Factory en Shoeby Fashion, 
‘t Paperas en ZZ Snoepwinkel.

Geslaagde kaartavond 
CV ’t Skrothupke

De zeer goed bezochte 
gezellige kaartavond van 

zaterdag 15 dec jl. is mede 
mogelijk gemaakt door 
diverse goede sponsors.

CV ’t Skrothupke wil 
daarom middels deze weg dank 

zeggen aan:

Traiteur en Slagerij 
Christian Verheijen

Café Oud Rooy

Jumbo Supermarkten

Dierenspeciaalzaak de Borchmolen

Schoonheidssalon Diependaal
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Rooise Zaalvoetbal Vereniging vraagt 
vrijwilligers

zaalvoetbal

Het vrijwilligers-
steunpunt is voor 
de Rooise Zaal-
voetbal Vereniging 
op zoek naar een 

nieuwe secretaris. 

De Rooise Zaalvoetbal Vereniging 
organiseert de Rooise Zaalvoet-
balcompetitie. Als secretaris maak 
je deel uit van het bestuur van de 

Rooise Zaalvoetbal Vereniging. Je 
verzorgt onder andere de verslag-
legging van de bestuursvergade-
ringen en je bent verantwoordelijk 
voor de inkomende post. 

Wilt u zich aanmelden of meer infor-
matie, neem contact op met het vrij-
willigerssteunpunt: Femke Broeders, 
0413-476149, f.broeders@welzijn-
salus.nl of www.welzijnsalus.nl

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Marijn Rooyakkers
Ollandia

Zondag 16 december jl. werd 
de aftrap  bij Ollandia 1 - Nijn-
sel 1 verricht door 'Pupil van de 
Week' Marijn Rooyakkers. Marijn 
is 9 jaar oud. Hij heeft één broer 
Thijs en één zus Isa. Samen wo-
nen zij in Olland. Hij zit in groep 
6 van Bs. Sint-Petrus. Marijn vindt 
knutselen het leukst op school. De 
rekenlessen vind hij minder leuk. 
Marijn hoopt later DJ te worden. 
Hij voetbalt in de E2. Dit team is 
te gezellig, waardoor ze maar niet 
kunnen winnen.

Marijn laat zijn talenten zien als 
rechtse middenvelder. Graag zou 
Marijn 2 x per jaar op voetbal-
kamp gaan met Ollandia. Wilbert 
Maas is bij Ollandia zijn favoriete 
leider. 
Daarnaast is Marijn fan van PSV 
en Fc Barcelona. Hij hoopt ooit 
evengoed te kunnen voetballen 
als Mark van Bommel en Lionel 

Messi. Naast voetballen vindt 
Marijn het leuk om te knutselen, 
te gamen en te filmen op de iPod. 

handboogschieten Drukke week voor Ontspanning 

Dinsdagavond heeft het zestal bij 
HBS Boxtel de eerste wedstrijd in de 
25 meter 1 pijl competitie gescho-
ten. De scores waren: Piet van den 
Berg 221, Martie Verhoeven 210, 
John van Mulukom 208, Albert van 
Ofwegen 149, Jos van den Berg 149 
en Agnes Vissers 131. Met deze 
score werden zij derde bij de teams.

Vrijdagavond is op de clubavond 
de FITA wedstrijd geschoten uit de 
najaarscompetitie van Ontspanning. 
Er wordt vanaf 25 meter 3*10 pijlen 
geschoten op 3 verschillende bla-
zoenen, nl. 40, 60 en 80 cm. Vooraf 
wordt de te verwachten score op-
gegeven. Winnaar is degene die 
het dichtst bij zijn opgegeven totaal 
uitkomt. Dit soort wedstrijden wor-
den georganiseerd om ook de min-
dere schutters een kans te geven 
om te winnen en het is leuk om te 
doen. Helaas was de opkomst van 
de schutters matig. De winnaar van 
de avond was Agnes Vissers 150 
(156). De volgende schutters wa-
ren John van Mulukom 248(250), 
William Huyberts en Jan van Ber-
gen 259(270), Antoon Vervoort 
236(250), Jan van Erp 204(230), 
Mart Verhoeven 221(250), en Ron 
Spijker 182(225).
Dinsdagmiddag is bij de veteranen 
afdeling van Ontspanning een on-
derlinge wedstrijd geschoten. Op 
deze middag is er altijd een goede 
opkomst en is gezelligheid een be-
langrijk gegeven, er wordt wat af 
gelachen. Ben je ouder dan 50 jaar 
en wil je ook ’n middag gezellig ’n 
pijltje mee schieten? Dan is dat al-
tijd mogelijk. Voor materiaal zorgt 
de club en er is begeleiding tijdens 
de introductie. Handboogschieten 
is vooral een concentratie- en geen 
krachtsport. Je kunt het tot op hoge 
leeftijd blijven doen. Dagwinnaars 
waren Antoon Vervoort en Jan van 

Bergen met 228 punten. Verdere uit-
slag: Leo van Breugel 209 en Jan van 
Erp 209, Jan Gordijn 199, Ron Spij-
ker 190, Albert van Ofwegen 185, 
Wim Boonstoppel 176, Ad Hasten-
berg 159, Piet van Kemenade 151, 
Antoon Hemes 108 en Jan Lathou-
wers 98.
Op woensdag was de bekendma-
king van het sporttalent van het 
jaar van de provincie Gelderland in 
Ulft. Sjef van den Berg werd tijdens 
dit sportgala verkozen tot talent van 
het jaar. 
Vrijdagavond heeft de jeugd hun 
1e wedstrijd uit de 25 meter 1 pijl 
competitie geschoten in Schijndel bij 
Landsman  Unie. Hier werden ook 
de medailles voor de indoorcompe-
titie uitgereikt. Er was een gouden 
medaille voor Lotte Steijaert bij de 
cadetten 2e klasse en een zilveren 
medaille voor Piet van den Berg bij 
de cadetten 1e klasse. De scores van 
de wedstrijd waren: Floris Mesu 201, 
Dione Mesu 194, Martijn de Kok 
193 (PR), Daan Martens 178, Lotte 
Steijaert 164 (PR) en Remco Boleij 
151.
Zondag hebben ’n paar leden van 
Ontspanning meegedaan met de 
Indoor record wedstrijd (A-status 
NHB) bij de Rozenjagers in Eerde. 
Deze wedstrijd gaat over 2 indoor 
wedstrijden (18 meter , 40 cm bla-
zoen en 30 pijlen). Deze 2 wed-
strijden worden gevolgd door 4 fi-
nalerondes volgens het setsysteem. 
Hierbij schiet je tegen een directe 
tegenstander 3 pijlen, de hoogste 
schutter krijgt 2 setpunten. Winnaar 
is steeds degene die het eerst 6 set-
punten behaald. De uitslagen in de 2 
series waren: Sjef van den Berg 577 
(290
+ 287), Jan van Bergen 534 (260 
+ 274, evenaring PR), Piet van den 
Berg 527 (258 + 269), Martie Ver-
hoeven 490 (240 +250) en Jos van 

de Berg met barebow 376 (179 + 
197, PR). Deze resultaten waren 
resp. goed voor een 2e, 8e, 10e en 
‘n 12e plaats voor de finalerondes. 
Jos was 19e en ging niet door naar 
de finales. Na zeer spannende finale-
rondes van een hoog niveau bereik-
te Sjef van den Berg de 1e plaats in 
de eindrangschikking. Jan eindigde 
als 9e, Martie 11e en Piet 12e. Voor 
winnaars in de verschillende klassen 
waren kerstpakketten uitgereikt. 

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Dinsdagmiddag schiet 
de Rozelaer hun wedstrijd en op vrij-
dag is de clubavond. Deze keer is de 
oliebollen wedstrijd, dat wordt smul-
len. De jeugd schiet dan ook hun 2e 
25m1p wedstrijd, uit naar L’Union 
Boxtel. Op dinsdagavond schiet het 
1e team thuis de 2e wedstrijd uit de 
25m1p wedstrijd van de NHB. Dins-
dagavond (na 20 uur) is het vrij trai-
nen als er geen wedstrijden zijn en 
op woensdagavond traint de jeugd.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

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

  

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck   0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

  

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

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

  

Attent 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271
www.attent.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones, Ko�eren 4. 

maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag en donderdag: 10.00 tot 18.00

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

Digitotaal Heuvel 20 0413-473567
www.digitotaal.com

Odisco wint overtuigend

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

Afgelopen zondag kwam Ga-
zelle 1 uit Guttecoven op bezoek 
in sporthal de Streepen. Odisco 
speelde de afgelopen weken goed 
en scoorde makkelijk. Deze lijn 
zou vandaag doorgezet moeten 
worden tegen Gazelle.

Odisco begon fantastisch aan de 
wedstrijd en wist binnen 2 minu-
ten al op 2-0 te komen via 2x Mar-
lon van Heeswijk. Door een foutje 
in de verdediging werd het 2-1. 
Odisco bleef echter geconcen-
treerd en fel, waardoor in 8 minu-
ten weggelopen kon worden naar 

een 5-1 voorsprong, via Myrthe 
van Heereveld en 2x Meike Leend-
erts. Odisco gaf verdedigend wei-
nig weg, maar kwam zelf ook niet 
meer makkelijk tot goede kansen. 
Door fel te blijven en hard te wer-
ken, ging 10 minuten voor rust de 
machine weer lopen. Zo liep Odis-
co weg naar een 10-2 ruststand, 
via 4x Myrthe van Heereveld en 
Meike Leenderts.

Na rust had Odisco geen kind meer 
aan Gazelle. Verdedigend werden 
er bijna geen kansen weggegeven, 
want Gazelle wist nog maar 1 keer 

te scoren in de hele 2e helft. De-
nise van Steenbergen, in de rust in 
het veld gekomen, bleek een gou-
den wissel te zijn. Denise scoorde 
namelijk 2x binnen 2 minuten. Via 
2x Meike Leenderts en Myrthe van 
Heereveld was de stand 15 minu-
ten voor tijd al 15-3. Na een paar 
wissels bij Odisco bleef een extre-
me monsterscore uit. Odisco bleef 
nog kansen creëren, maar de stand 
veranderde niet meer. Een verdien-
de overwinning voor Odisco, want 
de concentratie en gedrevenheid 
waren er vandaag van de 1e tot de 
laatste minuut. 

KV Nijnsel 1 behoudt koppositie
Zondag 16 december stonden 
Nijnsel 1 en Midako 1 in sport-
hal de Streepen tegenover elkaar. 
Het was een spannende wedstrijd; 
beide teams gingen er helemaal 
voor en waren zeer aan elkaar 
gewaagd. Het was uiteindelijk 
Nijnsel die punten pakte met een 
score van 10-8.

De wedstrijd begon erg goed voor 
Nijnsel. Ze wisten in 5 minuten 
al drie doelpunten te scoren. Zo 
scoorde Astrid van de Laar een 
briljante bal door het wegtrekken 
onder de paal, wist Marlou van der 
Vleuten een mooi afstand schot 
erin te benutten en liet Manon 
van Walbeek haar schotkwaliteit 
zien door te scoren vanaf de mid-
dellijn. Nijnsel liet Midako meteen 
zien wat ze in huis hadden, maar 
het antwoord van Midako was 
fel en gedreven.  Zo scoorde Mi-
dako ook binnen deze 5 minuten 

door een miscommunicatie in de 
verdediging van Nijnsel  en werd 
de stand 3-1. Gelukkig reageerde 
Nijnsel ook meteen weer met een 
doelpunt van Anne Sijbers en Mar-
lou van de Vleuten, 5-1. 

Midako liet het er echter niet bij 
zitten en kwam weer met ant-
woord. Ze gaven flink tegengas 
en wisten het scoren voor Nijnsel 
moeilijk te maken. Ze wisten zelf 
maar al te goed wat scoren was en 
gooiden twee ballen in de korf wat 
de stand op 5-3 bracht. De span-
ning was weer helemaal terug in 
de wedstrijd. Vlak voor rust scoor-
de Anne Sijbers nog een doelpunt 
van afstand, maar al snel leverde 
een verdedigingsfout van Nijnsel 
een strafworp op voor de tegen-
stander. Midako wist deze goed te 
benutten. Ruststand: 6-4.

Midako scoorde na de rust meteen, 

wat de stand op 6-5 bracht. Ech-
ter na wat nuttige tips van coach 
Fred van Oekel zorgde de aanval 
van Nijnsel weer voor een ruimere 
voorsprong door een doelpunt van 
zowel Selly van Roosmalen als As-
trid van de Laar. De spanning was 
om te snijden, omdat beide teams 
niet opgaven. Zo scoorde Midako 
de  8-6, Nicole de Koning voor 
Nijnsel de 9-6, Midako weer de 9-7 
en Astrid van de Laar voor Nijnsel 
de 10-7. De spanning bleef maar 
Nijnsel behield goed de voorsprong 
en wist uiteindelijk toch de over-
winning binnen te slepen met 10-8.

Met 10 punten uit vijf wedstrij-
den staat Nijnsel 1 op de eerste 
plaats in deze zaalcompetitie, maar 
plaatsgenoot Odisco volgt hen op 
de voet. Aanstaande zondag speelt 
Nijnsel om 10.30 uur haar zesde 
wedstrijd tegen het Deurnese ZSV 
in sporthal  De Kubus.

TTV Attaque houdt zondag Roois 
Scholierentoernooi

tafeltennis

Ook dit jaar organiseert tafelten-
nisvereniging Attaque weer een 
tafeltennistoernooi voor de kin-
deren van de basisscholen in Sint 
Oedenrode. Het toernooi kent een 
lange traditie en wordt al ruim 20 
jaar door Attaque georganiseerd. 
Tijdens deze dag kunnen de kin-
deren van de basisscholen uit Sint 
Oedenrode een flink aantal wed-
strijdjes spelen om op deze manier 
kennis te maken met de tafelten-

nissport. Kun je nog niet zo goed 
tafeltennissen? Dat maakt niets 
uit! Het is leuk om mee te doen 
en iedereen is van harte welkom! 
Deelname is gratis en iedereen 
die meedoet krijgt aan het einde 
van het toernooi een gratis ver-
snapering. Het toernooi wordt 
aanstaande zondag 23 december 
gehouden in Sporthal de Kiene-
hoef en zal duren van 12.00u tot 
ongeveer 15.30u. De zaal is open 

om 11.30u. Je kunt je opgeven 
door een mailtje te sturen naar: 
scholierentoernooi@ttvattaque.nl.  
Vermeld hierbij je voor- en ach-
ternaam, telefoonnummer, groep 
en de naam van de school. Je ont-
vangt een bevestigingsmail voor je 
inschrijving. Inschrijven via e-mail 
kan tot en met zaterdag 22 de-
cember, dus ben er snel bij!

Vlagheidecross wielertourclub 
Gerry van Gerwen

wielersport

Wielertourclub ‘Gerry van Ger-
wen’ organiseert een wedstrijd 
voor veldrijders en mountainbi-
kers. De locatie is aan de Vlag-
heide, Koeveringse Dijk, waar 
genoeg ruimte is om de auto te 
parkeren. De route zal worden 
aangegeven. Het parcours is op 
het voormalige MOB-complex

Datum: zaterdag 29 december

Starttijd: 14.00 uur  
Kosten: 5 euro
Duur: één uur + één ronde
Deelname voor niet-licentiehou-
ders
Prijsuitreiking: zo snel mogelijk na 
afloop.
Er is géén douche- en kleedmoge-
lijkheid.

Het inschrijven kan ter plekke ge-

beuren tot 13.30 uur.
Vóórinschrijven kan telefonisch of 
per mail bij Wim van Vonderen.
Telefoon: 0413-474498 of 06-
42997466, mail: wim@gtfi.nl

Deze wedstrijd is een unieke gele-
genheid om je in een mooie om-
geving te meten met andere recre-
anten.

A.s. zondag 23 december Koopzondag

ROOI2000 wenst u fi jne feestdagen!

KV Boskant en KV Concordia gaan 
fuseren

De leden van de korfbalclubs Bos-
kant en Concordia zijn in voor een 
fusie. Vorige week maandagavond 
stemden 40 Boskantse leden voor. 
Twaalf mensen waren tegen een 
samenvoeging. Eergisteren was 
het de beurt aan leden van Con-
cordia. Daar was de uitslag nog 
duidelijker: 34 leden stemden 
voor, 0 tegen. Vanaf begin januari 
wordt de fusie onderzocht, meld-
de voorzitter van KV Boskant, 
Frans van den Heuvel.

Eén van de belangrijkste rede-

nen voor een samensmelting is 
de financiële situatie van beide 
verenigingen met het oog op de 
toekomst. Alles wordt tenslotte 
duurder voor de clubs; huur van 
de velden, huur van de sporthal 
en dan moet ook de trainer nog 
betaald worden. “Ergens gaat het 
dan vastlopen”, reageert Van den 
Heuvel. Hij noemt nog meer rede-
nen voor een fusie. “De aanwas 
van onderuit hapert. Zowel bij ons 
als bij Concordia. En je kunt ge-
woonweg geen zesjarigen met elf-
jarigen samen laten spelen. Door 

een fusie kunnen we die jongere 
teams samenvoegen. Dat is ook 
nodig om op niveau te blijven spe-
len.”

Waar er in de toekomst gespeeld 
gaat worden is al bekend bij de 
verenigingen en wordt binnen-
kort wereldkundig gemaakt. Hoe 
de club gaat heten is nog niet be-
kend. Vanaf begin januari start de 
onderzoeksfase. Om de fusie net-
jes te laten verlopen, wordt samen 
met deskundigen gekeken naar de 
beste oplossingen.
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Stef en Jur in de modderwielersport

Afgelopen week stonden Stef  en 
Jur aan de start in Leiden op een 
net ontdooide ondergrond. Jur 
moest van wielen wisselen om 

niet in iedere bochtje weg te glij-
den. Toen hij als eerste naar de 
start mocht, kwam de regen met 
bakken uit de lucht. Hij startte 
vanaf de tweede rij. Er zat een 
stukje in het parcours dat niet fiet-
send te doen was. Daar moest dus 
gelopen worden. Jur kwam uitein-
delijk als zevende over de streep.  
 
Stef mocht na de pauze van start 
en gelukkig voor hem was het ge-
stopt met regenen. De jonge cou-
reur vertrok ook flitsend, ging als 
vijftiende de modder in en kwam 
uiteindelijk ook als vijftiende weer 
over de streep.
 

Zaterdagavond mocht Jur van start 
tijdens de Oliebollencross. Jur’s 
start was perfect. Ook al werd hij 
een beetje klemgezet. Hij ging als 
twaalfde de zandbak in en na een 
rondje wist hij al op te schuiven 
naar plek zeven. Daar bleef Jur 
bijna de hele wedstrijd  strijden 
met nog 5 renners/sters om plek 
vier te bemachtigen. In het laatste 
rondje maakte Jur een klein stuur-
foutje, viel twee plekjes terug en 
kwam op vijf meter achterstand te 
zitten van het groepje voor hem. 
Het lukte hem niet om dat gat te 
dichten en kwam daarom heel te-
vreden als 9e over de streep.

Ook voor Ollandia winterstopvoetbal

Na de derby tegen Nijnsel is ook 
voor Ollandia de winterstop be-
gonnen en kan iedereen zich gaan 
voorbereiden op de Kerst- en en 
Oud/Nieuw activiteiten. Echter bij 
Ollandia is er ook in de winterstop 
nog volop activiteit. 

Deze week wordt er al weer ge-
speeld door de F-pupillen in de 
BRON zaalvoetbalcompetitie en op 
donderdagavond kunnen de rik-
liefhebbers ook al weer terecht in 

de kantine op sportpark Ekkerzicht, 
waarbij weer mooie vleespakketten 
zijn te winnen. Op vrijdag 28/12 
kunnen alle D- en E-pupillen en B- 
en C-junioren terecht in de nieuwe 
sporthal De Streepen voor het zaal-
voetbal tegen hun leeftijdsgenoten 
van Boskant, in 2013 gevolgd door 
op zaterdag 5/1 diverse activiteiten 
voor de jeugd en op zondag 6/1 de 
Nieuwjaarsreceptie. Voor mij rest 
nu alleen nog namens Ollandia ie-
dereen prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2013 toe te wensen. 
    
Rikken bij Ollandia.
Op donderdag 20/12 vanaf 20.30 
uur is het in de kantine op sport-
park Ekkerzicht rikken, waarbij 
weer mooie vleespakketten zijn te 
winnen. De rikliefhebbers kunnen 
voor 2013 alvast donderdag 10/1, 
31/1 en 28/3, want ook dan zijn 
ze weer van harte welkom in de 
kantine op sportpark Ekkerzicht. 

turnen FlikFlak toernooi van Dioscuri

Ieder jaar organiseert turn- en 
gymnastiekvereniging Dioscuri 
het FlikFlak toernooi voor haar 
recreatie turnsters. Afgelopen vrij-
dag en zaterdag was het zover in 
de nieuwe Sporthal De Streepen. 

Een hoge opkomst van deelneem-
sters en publiek zorgde voor twee 

gezellige turndagen met een prima 
sfeer. Alle turnsters hebben het ge-
weldig gedaan en lieten verschil-
lende mooie oefeningen zien. Bij 
de oudere meiden zagen we zelfs 
elementen als de pegasus, salto's 
en barani's op de trampoline, 
boogjes en overslagen op de vloer 
en ophurken en ondersprongen op 

de brug! Heel knap, zeker omdat 
al deze meisjes maar 1 uur in de 
week trainen. Aan het einde van 
de wedstrijden kregen alle turnsters 
een welverdiend diploma met de 
behaalde niveaus en bijbehorende 
cijfers. Alle deelneemsters van harte 
gefeliciteerd!

Rhode: Jaarafsluiting met kaartavond
Donderdag sluit Rhode 2012 af 
met het traditionele Wildrikken. 
De naam dekt niet helemaal de 
lading meer, want er wordt ook 
driftig gepokerd en het wild wordt 
vervangen door vleespakketten, 
maar voor de rest belooft het net 
zo gezellig te worden als andere 
jaren. Iedereen, die Rhode een 
warm hart toedraagt is welkom.

Het voetbalseizoen is zondag af-
gesloten met een inhaalprogram-
ma. Voor Rhode kwamen nog 6 

teams in actie, alleen Rhode 8 wist 
te winnen, Rhode 9 speelde gelijk 
en de rest moest met een neder-
laag genoegen nemen. Het is nu 
winterstop tot 3 februari. Dan is er 
weer een inhaalprogramma voor 
een aantal teams. Op 24 febru-
ari wordt de competitie vervolgens 
hervat met het programma dat 
vorige week werd afgelast. Tijdens 
de winterstop is er op 6 januari de 
Nieuwjaarsreceptie en de op 13 
januari de playback avond. Voor 
meer informatie zie www.rhode.nl

Benefi etdiner Stichting Guus bij 
Thermae Son

Op zaterdag 15 december 2012 
hield Stichting Guus in samenwer-
king met Thermae Son een bene-
fietdiner met als doel geld in te za-
melen om dolfijntherapie mogelijk 
te maken voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand.

Stichting Guus is in november 2010 
opgericht door Henri en Christel 
Verploegen om dolfijnentherapie 
mogelijk te maken voor hun zoon 
Guus, waarbij de diagnose Angel-
man syndroom is gesteld. Inmiddels 
zijn de ouders van Guus (samen 
met 2 onafhankelijke vrijwillige 
bestuursleden) druk bezig met de 
stichting om ook andere kinderen 
een kans te geven dolfijnentherapie 
te volgen in Curaçao. “Dolfijnen-
therapie helpt de kinderen onder 
andere met concentratievermogen, 
lopen of eten. In 2011 organiseerde 
Thermae Son het eerste benefietdi-
ner met Stichting Guus en werd er 
geld ingezameld voor Maaike. Het 
bedrag voor Maaike was tijdens het 
diner helemaal bij elkaar gespaard. 
Maaike heeft in juni 2012 de dol-
fijnentherapie kunnen volgen. En 
met succes, want door de therapie 
is Maaike’s mondmotoriek verbe-
terd, heeft ze tijdens de therapie 
een paar woordjes gezegd, kan ze 
beter omgaan met prikkels en weet 
ze nu beter duidelijk te maken wat 
ze echt wil.” vertelt Christel Ver-
ploegen van Stichting Guus en-
thousiast 

“Daarnaast staat de stichting niet 
alleen voor dolfijnentherapie, maar 
vergoed die ook eventuele andere 
(alternatieve) therapieën/behande-
lingen die niet door de zorgverze-
keraar vergoed worden. Een stabiel 
beleid waarbij het kind centraal 
staat.” aldus Verploegen

	  

	  

Voor meer info: Sportcentrum van den Oever.
Telefoonnummer: 0413-475392

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.sportcentrumvandenoever.nl

    Sportcentrum 
    van den Oever 
     gaat verder met 
     succesvolle project   

Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

www.verkeersschoolschellekens.nl

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 
nieuWjaar

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

desIgn 
pixelbox 

DRUKWERK

WEBSITES RECLAME

UW PARTNER 
in het ontwerpen en realiseren
 van digitale en gedrukte media

 
HEUVEL 17  
5492 AC SINT-OEDENRODE
T. 06 24 80 95 65 
E. INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD 
VAN DE POL
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biljarten
In de 12e ronde behaalde B.C. Eer-
schot (91) en Gin Keus (90) een 
uitstekende score. Ook Wapen 
van Eerschot (81) deed het goed. 

Korte partijen: Cees Bouter (D’n 
Toel) 48 car. in 9 beurten waarbij 
een serie van 29 (moy. 5,33), Toon 
Lathouwers (B.C. Eerschot) 22 
car. in 11 beurten (moy. 2), Mieke 
Schenkels (Wapen van Eerschot) 
38 car. in 13 beurten (moy. 2,92) 
en Marie Heesakkers (D’n Toel) 
22 car. in 13 beurten (moy. 1,69). 
Marcel de Beer van ’t Straotje (32 
car.) maakte een serie van 14 en 
Ton Rovers van het Wapen van 
Eerschot (26 car.) een serie van 10 
caramboles.

Uitslagen: Kofferen – B.C. Eerschot 
49-91, St.Joris – Boskant 66-74, 
Wapen van Eerschot – ’t Straotje 
81-59, Oud Rooi – Wellie Winne 
Welles 63-77, Dorpsherberg – Gin 
Keus 50-90,  ’t Pumpke – Jachtrust 
74-66, Beurs – D’n Toel 60-80.

In de 13e en laatste ronde van 
de eerste helft van het seizoen 
2012/2013 waren er hoge scores 
voor St.Joris en ’t Pumpke (86), 
Wapen van Eerschot (85) en Kof-
feren (82). Korte partijen: Bas van 
Beers 34 car. in 11 beurten (moy. 
3,09), Toon van Uden (Beurs) 26 
car. in 11 beurten (moy. 2,36), 
Toon Lathouwers (B.C. Eerschot) 
22 car. in 11 beurten (moy. 2), Pim 
de Gast (Wapen van Eerschot) 22 
car. in 11 beurten (moy. 2), Bert 
Berepas (’t Pumpke) 20 car. in 11 

beurten (moy. 1,81), Cees Bouter 
(D’n Toel) 48 car. in 12 beurten 
waarbij een serie van 23 (moy. 4), 
Cees Vervoort (Kofferen) 30 car. 
in 12 beurten (moy. 2,5), Carlo 
Mutsaers (’t Pumpke) 34 car. in 
13 beurten (moy. 2,61), Mari van 
Esch (St.Joris) 24 car. in 13 beur-
ten (moy. 2,84) en Dorita Bekkers 
(Dorpsherberg) 22 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,57) Wim Hulsen van 
Kofferen (24 car.) maakte een serie 
van 10 caramboles..

Uitslagen: Boskant – Wapen van 
Eerschot 55-85, B.C. Eerschot – 
Oud Rooi 76-64, D’n Toel – Kof-
feren 58-82, Dorpsherberg – ’t 
Pumpke 54-86, Gin Keus – St.Joris 
50-86, Jachtrust – Beurs 60-80, 
Wellie Winne Welles – ’t Straotje 
68-72,

Stand: 1 Wapen van Eerschot 966, 
2 Oud Rooi 964, 3 Beurs 942, 4 
Wellie Winne Welles 941, 5 St.Joris 
928, 6 Kofferen 926, 7 Boskant 
924, 8 D’n Toel 920, 9 Gin Keus 
913, 10 B.C. Eerschot 912, 11 
Jachtrust 881, 12 ’t Straotje 877, 
13 ’t Pumpke 811, 14 Dorpsher-
berg 749. 

Progamma:
Ma. 7 jan.: Kofferen – Jachtrust, 
B.C. Eerschot – D’n Toel
Di. 8 jan: Wapen van Eerschot – 
Gin Keus, Oud Rooi – ’t Straotje
Do. 10 jan: ’t Pumpke – St.Joris, 
Beurs – Dorpsherberg, Wellie Win-
ne Welles - Boskant   

Rooise Biljartcompetitie

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.

wandelen

Grenzeloze Wandeltocht 2012
Dit jaar voor de 21e keer orga-
niseren OLAT en haar Belgische 
zusterclub Milieu 2000 uit Lom-
mel weer de Grenzeloze Tocht. 
Deze kan in twee richtingen ge-
wandeld worden, waarbij ook nog 
keuze is uit een kortere en een 
langere route zodat iedereen zijn 
eigen afstand kan bepalen. 

Tussen de Nederlandse en de Bel-
gische startlocatie rijdt bovendien 
een pendelbusje. Onderweg kunt 
u tegen betaling consumpties ver-
krijgen. De wandeltocht kan men 
aanvangen vanuit een der beide 
startlocaties. In Nederland kunt u 
starten vanaf camping “De Zwar-

te Bergen’ te Luyksgestel. De af-
stand tussen de twee startplaatsen 
is 8 of 16 km. Twee verschillende 
parkoersen verbinden de beide 
startlocaties. Op beide trajecten 
is onderweg een verzorgingspost 
ingericht. Als herinnering aan 
de tocht ontvangt u een speci-
ale sticker voor uw wandelboek-
je. Datum:  vrijdag 28 december. 
Startplaats: Camping De Zwarte 
Bergen, Zwarte Bergendreef 1, 
5575 XP Luyksgestel. Afstanden:   
8 - 16 - 24 en 32 km. Inschrijfgeld:  
€1,20 (met stempel en sticker) In-
formatie:  OLAT: 073-5033322 
grens@olat.nl

Finale 23ste editie Ollandse 
biljartkampioenschappen 2012

Afgelopen vrijdag werden zowel 
de finale van de klassen kampi-
oenschappen als het algemene 
kampioenschap gespeeld. Net 
als in 2011 waren de wedstrijden 
spannend tot de laatste partij. 

In de A klasse speelde Johnny 
van Oorschot (49 car.) tegen Rien 
v.d. Spank (58 car.). Ondanks het 
goede spel van Johnny, kwam 
Rien door toedoen van drie hoge 
series ( 9 en twee maal 17), na 18 
beurten als winnaar uit de strijd. 
In de B klasse kwam Renee Wisse 
uit tegen Gerard Eijkemans. Renee 
ging moeizaam van start terwijl 
Gerard vanaf het begin zijn eigen 
wedstrijd opbouwde. In de tweede 
fase van de wedstrijd maakte Re-
nee de meeste caramboles maar 
kon de partij niet meer naar zich 
toetrekken. De partij tussen Hans 
Geerts en Maarten van Hoof kreeg 
in de eindfase een bijzonder wen-
ding. Hans maakte zijn 20 caram-
boles in 25 beurten. Maarten had 
de nastoot en had nog 6 caram-
boles te gaan. Mede door de on-
dersteuning van het enthousiaste 
publiek maakte hij zijn 6 restende 
caramboles. Vervolgens werd de 
wedstrijd in overeenstemming met 
het reglement verlengd met voor 
Hans 7 en voor Maarten 8 caram-
boles. Na een spannend slot werd 
Maarten de uiteindelijke winnaar. 
Na de klassen kampioenschappen 
mochten Rien v.d. Spank, Gerard 
Eijkemans en Maarten van Hoof 
zich opmaken voor het algemene 
kampioenschap. Het werd een 
spannende ontknoping, onder 
het oog van het veelvuldig toege-

stroomd publiek. De eerste partij 
werd gespeeld tussen Gerard en 
Maarten. Het werd een spannende 
partij die Maarten nipt in zijn voor-
deel afsloot in 20 beurten. Gerard 
9 punten – Maarten 10 punten. 
De tweede partij tussen Gerard 
en Rien werd overtuigend door 
Rien gewonnen. Gerard 6 punten 
– Rien 10 punten. De laatste par-
tij tussen Maarten en Rien moest 
de beslissing brengen echter met 
de wetenschap dat beiden al 10 
wedstrijdpunten hadden gehaald. 
Maarten speelde een matige par-
tij. Echter Rien kon zijn vorm van 
de eerder gespeelde wedstrijden 
ook niet vasthouden. Desondanks 
bleef de partij spannend tot aan 
het eind. Maarten maakte in 20 
beurten 18 caramboles terwijl Rien 

niet verder kwam dan 20. Maarten 
7 punten – Rien 4 punten. Daar-
mee werd Maarten onbetwist de 
terechte kampioen van de 23ste 
editie van de Ollandse biljartkam-
pioenschappen. De avond werd 
zoals gebruikelijk in Olland, sfeer-
vol afgesloten. De wedstrijdleiding 
kan terugzien op een geslaagd 
toernooi en dankt alle 61 deelne-
mers voor hun sportieve inzet. 
uitslag klassenkampioenschappen.
A klasse 1. Rien v.d. Spank. 2. 
Johnny van Oorschot. B klasse 1. 
Gerard Eijkemans. 2. Renee Wisse. 
C Klasse 1. Maarten van Hoof. 2. 
Hans Geerts.  uitslag algemeen 
kampioenschap. 
1. Maarten 17 punten. 2. Gerard 
Eijkemans 15 punten. 3. Rien v.d. 
Spank 14 punten.      

V.l.n.r. rien van de spank, maarten van Hoof en gerard Eijkemans.
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spannende en amusante derby eindigt in gelijkspel

Nijnsel vergeet zich te revancheren
voetbal

Het Rooise voetbalpubliek is met 
een grote glimlach aan de winter-
slaap begonnen. Op sportpark Ek-
kerzicht wisten Ollandia en Nijnsel 
een heerlijke pot voetbal op de mat 
te leggen, ondanks de kou, de vla-
gerige regen en het gebroken ritme. 
De derby eindigde in een 1-1-ge-
lijkspel – een uitslag waar vooral 
Ollandia uiterst content mee is.

Door martijn Klerks

Ollandia – Nijnsel 1-1 (1-1)
Acht minuten – zo lang heeft Nijnsel 
mogen genieten van een voorsprong 
tegen buurman en koploper Ollan-
dia. Het was ook Nijnsel dat vanaf 

de aftrap zorgvuldiger voetbalde, en 
op die manier binnen vijf minuten 
de Ollandse defensie al twee keer te 
kijk had gezet. Toby Verhoeven en 
Paul van der Rijt wisten hun knappe 
acties niet om te zetten in een vroe-
ge voorsprong.
Na een kwartier was de Nijnselse 
storm wel zo’n beetje gaan liggen. 
Ollandia kwam op inzet steeds va-
ker tot mogelijkheden, en hielp die 
mogelijkheden even vaak om zeep, 
met een reeks ondoordachte en on-
besuisde knallen van afstand. Pas 
na een halfuur wist Nijnsel weer 
eens langs de Ollandse verdediging 
te glippen – ook die aanval leverde 
weinig meer op dan een corner.

Net toen de wedstrijd in echt kalm 
vaarwater terecht was gekomen, en 
de vierhonderd man publiek hardop 
na stonden te denken over koffie, 
thee of toch maar warme chocomel 
in de rust, beging Ollandia-doelman 
Tom Wouters zijn enige fout van de 
wedstrijd. De 22-jarige keeper kreeg 
geen grip op de bal, en kon vervol-
gens alleen maar toezien hoe Paul 
van der Rijt het slippertje omzette in 
een 1-0-voorsprong voor de bezoe-
kers. Een minuut later zou Wouters 
kansloos zijn geweest op de inzet 
van Stefan Hulsen, ware het niet dat 
aanvoerder Carlo Siemons de zekere 
2-0 voorkwam met een even specta-
culaire als uitgekiende sliding.
Op inzet en werklust kwam Ollandia 
nog voor rust langszij. Een vrije trap 
werd door de Nijnselse verdediging 
niet weggewerkt en belandde voor 
de voeten van Carlo Siemons, die 
niet aarzelde en van drie meter de 
bal tegen de touwen werkte. Direct 
na rust drong Nijnsel flink aan:  via 
Toby Verhoeven en Lars van Zut-
phen liet de ploeg merken dat het 
nog lang niet verslagen was. Hetzelf-
de scenario als voor rust leek zich te 
voltrekken: Nijnsel dat via een paar 
scherpe aanvallen de pijnpunten van 
de Ollandse verdediging bloot wist 
te leggen, zonder zelf te scoren, en 
Ollandia dat hoe langer hoe beter de 
wedstrijd onder controle kreeg.
In het laatste kwartier werd Ollan-
dia-keeper Tom Wouters nog een 
paar keer gedwongen tot handelend 
optreden, maar was ook de thuis-
ploeg kansrijk: Bart van den Tillaart 
zag zijn schot gekeerd worden; Ste-
fan Erven knalde de rebound vervol-
gens snoeihard tegen de paal. Na 
anderhalf uur voetballen en zeven 
minuten (!) blessuretijd restte er dus 
een puntendeling.
Nijnsel-coach Theo Hageman, van 

wie het contract deze week met een 
jaar werd verlengd, was daarmee te-
vreden, al zag ook hij hoe zijn ploeg 
een paar open kansen miste. Voor 
Ollandia-trainer Gerard van Zutphen 
is het seizoen geslaagd, met een pe-
riodetitel en vier punten tegen Nijn-
sel. “Na een uurtje spelen heb ik 
gezegd dat we niet meer ten koste 

van alles voor de overwinning hoef-
den te gaan”, wist Van Zutphen. 
“Onze organisatie stond niet goed 
en we hadden te weinig overtuiging 
om vandaag drie punten te pakken. 
Dan moet je blij zijn dat je niet ver-
liest.” Tot Van Zutphens genoegen 
blijft het verschil op de ranglijst ze-
ven punten.

Winterstop voor vv Boskant
Winterstop voor vv Boskant, dus 
tijd voor andere zaken zoals de 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 
januari en het Boskant’s got Talent 
weekend op vrijdag 11 en zondag 
13 januari.

Afgelopen weekend zijn de laat-
ste wedstrijden gespeeld door de 
teams van vv Boskant. Door een 
aantal jeugdteams werden oefen-
wedstrijden gespeeld, voor een 
drietal seniorenteams waren door 
de KNVB inhaalwedstrijden inge-

pland. Voor Zuid II is de winter-
stop aangebroken, wat betekent 
dat het op voetbalgebied een 
aantal weken rustig is. Er is dus 
tijd voor andere activiteiten die de 
komende periode zijn gepland. Op 
zondag 6 januari houdt vv Boskant 
haar Nieuwjaarsreceptie, een week 
later staat het Boskant´s got Talent 
op het programma, op vrijdag 11 
januari voor de senioren en op 
zondag voor de jeugd. Meer info 
vindt u op de v.v. Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

VVRooi/ADR en Nuvoc delen de punten
Woensdag 12 december speelde 
VVRooi een uitwedstrijd tegen 
Nuvoc in Veldhoven.  

In het begin van de eerste set start-
ten beide teams goed. Nadat de 
score lange tijd in evenwicht bleef, 
liep Nuvoc uit naar 25-20.  VVRooi 
begon niet goed aan de tweede set. 
De service was te wisselvallig. Door 
de vele side-outs, VVRooi pakte 
vaak de service terug, ging het toch 
nog redelijk gelijk op. Naarmate de 
set vorderde werd de service en het 

spel beter. Dit leverde een span-
nend slot op dat met 25-27 in het 
voordeel van VVRooi eindigde. In 
de derde set zette VVRooi door. 
Nuvoc lag tot het laatste punt 
steeds een paar punten achter. Set-
stand, 20-25. In de vierde set deed 
Nuvoc er nog een schepje bovenop. 
Door sterk te verdedigen pareerden 
ze menige Rooise aanval. VVRooi 
hield tot 22-22 stand waarna 
Nuvoc het afmaakte. Setstand, 23-
25. Zo werden de punten uiteinde-
lijk eerlijk verdeeld. Eindstand, 2-2.

volleybal
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Ollandia
 

  
Uitslagen senioren zo 16/12:
Ollandia 1-Nijnsel 1   1-1
Ollandia 2-WEC 2   afg.
NLC’04 Vr1-Ollandia Vr1   afg.

Uitslagen jeugd za 15/12:
Ollandia B1-RKPVV B1   afg.

Programma jeugd vrijdag 28/12:
Zaalvoetbal in sporthal De Streepen 
door de Ollandia en Boskant jeugd
Aanvang: E-pupillen 9.00 uur, 
D-pupillen 10.20 uur, 
C-junioren 11.50 uur, 
B-junioren 13.30 uur. 

Rhode

Uitslagen senioren zo 16/12:
Rhode 3-Mariahout 2  1-3
Rhode 5-Heeswijk 4  1-2
Rhode 6-Avanti 5  2-5
Rhode 7-Boekel Sport 5  0-3
Rhode 8-Avesteijn 6  2-1
Boekel sport 7-Rhode 9  3-3

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 16/12:
Boskant 4-Blauw Geel 10  3-0
Boskant 5-DVG 6  5-1
Blauw Geel 15-Boskant 6  3-2

Uitslagen jeugd za 15/12:
Boskant B1-Best Vooruit B4  9-2
Gemert D3-Boskant D1  1-3
Boskant E1-Spoordonkse Boys E1  3-5
Spoordonkse Boys E3-Boskant E2 0-14

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 15/12:
Ollandia 1 - Nijnsel 1  1-1

Sparta’25 2 - Nijnsel 2 8-1
EVVC VR1 - Nijnsel VR1 afg.

Uitslagen jeugd za 15/12:
NWC A2 - Nijnsel A1 1-6
Nijnsel C1G - Gemert C3 1-5
MVC E1 - Nijnsel E1 6-5
Spoordonkse Boys C1 - Nijnsel C2 21-0
Nijnsel E2 - Spoordonkse Boys E2 4-4
Nijnsel F1 - Spoordonkse Boys F1  afg.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 12/12:
1 Dms. N.Filipsen- R.v.Hoof 59,38 % 2 
Dms. N.Lathouwers- z.Bevers en Dms. 
A.v.Genugten- W.v.Gerwen 55,73 % 3 
Mevr. A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen en 
Dms. M.Verhagen- B.v.d.Laar 54,17 %.
 
B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 12 december: 
A Lijn. 1. Peter Schepers-Liesbeth Bek-
kers 64.58 % 2/3. Joop en Marianne 
Muller en Jan en Mien V. Rooij 57.64 
% 4. Netty v. Dijck-Jos Teulings 53.47 
%. B Lijn. 1. Sjef en Gerda v.d.Kerkhof 
65.94 % 2. Bert Foolen- Martien Vos 
55.80 % 3. Ageeth Schevers- Ma-
ria Bloem 55.07 %4. Marie-Cathrien 
Wielens- Jan v.d.Velden 51.45 % zie 
ook www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 12/12:
A-lijn : 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 65,18 2. Jos van Rijbroek-Vervoort 
& Harrie van Rijbroek 58,93 3. Irmgard 
Etman & Willem de Roo 56,25 4. Wil-
lem Pieters & Rien Voets 55,95 B-lijn 
1. Marijke van den Berk & Francine de 
Koning 55,21 2.  Marion Konings & 
Thea v.d. Laar 54,69 (3) 
Mieke Ketelaars & Lenie v.d. Wall 

53,65 (3) Sjan van Acht & Thea van de 
Aker 53,65 C-lijn  1. Bep Machielsen 
& Joost van Heertum 60,83 2. Nelleke 
Kappen & Jeanne Swinkels 57,50 3. 
Netty Leijtens & Nel van der Pijl 54,17
4. Jan Verbunt & Christ Verhoeven 
53,47 Eindstand cyclus 3 A-lijn 1. Theo 
Janssen & Robert Janssen 58,66 2. Jos 
van Rijbroek-Vervoort & Harrie van 
Rijbroek 58,02 3. Christine van Heer-
tum & Mieke Janssen 54,09
4. Jan Machielsen & Henk Schaken-
raad 52,61 B-lijn 1. Marion Konings & 
Thea v.d. Laar 55,94 2. Sjan van Acht 
& Thea van de Aker 53,94 3. Hanny 
Bosch & Jan Bosch 53,50  4 Jan Eng-
bers & Jaap Laman Trip 51,97 C-lijn 
1. Mies Stroeken & Gerard Verkade 
58,74 2. Ria Habraken & Toon Habra-
ken 56,26 3. Marijn van de Akker & 
Evert Vugs 54,61 4. Nelleke Kappen & 
Jeanne Swinkels 53,71

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 13/12:
A-lijn:  1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 59.58; 2.Harrie & Jan v. Erp 
59.16; 3. Mia Poels & Annie Stevens 
57.91; 4. Liesbeth v. Dijk & Nellie Phi-
lipsen 56.25.
B-lijn: 1. Piet Huyberts& Riet Verstap-
pen 67.98; 2. Hannie d. Laat & Veva 
v.d. Wiel  62.15; 3. Ans v.d. Velden & 
Mien v.d. Velde 55.83; 4. Nellie & Jan 
Seegers 53.39. 

Bridgeclub ’t Koffertje

Uitslag 17/12: 
Lijn A: 1. Jan Machielsen & Rien Voets 
63,26 %, 2. Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 57,29%, 3. Willem Pieters & 
Harrie van Rijbroek 56,32%, 4. Irm-
gard Etman & Dirk Gillissen 54,38%. 
Lijn B: 1. Jan van der Velden & Riet 
Verstappen 62,92%, 2. Herman Pauw 
& Leny van de Wall 62,50%, 3. Christ 
Verhoeven & Jan Verbunt 58,33%, 4. 

Wilma van den Biggelaar & Jan Jans-
sen 57,08%. Lijn C: 1. Agnes Obbema 
& Gerard Obbema 69,82%, 2. Marcel 
Janse & Willy Swinkels 60,03%, 3. Wil 
Janse & Veva van de Wiel 57,44%, 
4. Ben van de Hoef & Wim Stierum 
56,67%.

Bridgeclub De Neul

Uitslag Kerstdrive 17/12:
A-lijn: 1. Harrie Hutschemaekrs & Anja 
Lafleur 61.61; 2. Harrie v. Erp & Annie 
Stevens 60.71; 3. Corrie Kapteijns & 
Heleen Wiers 58.04; 4. Els Raaijmaa-
kers & Ans Wagenaar 55.06.
B-lijn: 1. Ria Habraken & Marietje v. 
Aarle 62.45; 2. Wim v. Iersel & Albert 
v. Gastel 58.54; 3. Babs v.d. Vleuten & 
Wilma Coolen 58.39; 4. Nel v. Hout & 
Evert Vugs 56.59.
C-lijn:1. Riet Meijs & Jo Evers 58.04; 
2. Peter Schepers & Toos Hurkmans 
57.44; 3. Guus Plevier & Jacques Coo-
len 54.76; 4. Bertha v.d. Laar & Step-
han v.d. Wiel 54.17.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl. 
Volgende clubavond is op 7 januari. 
Fijne feestdagen.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
Concordia A1-De Peelkorf A1   7-15
Concordia B2-De Korfrakkers B3  3-1
Corridor C1-Concordia C1  1-6
De Korfrakkers D2-Concordia D1  1-4
De Korfrakkers E1-Concordia E1  1-5
Celeritas F2-Concordia F1  0-13

Programma woe 19/12:
BMC 3-Concordia 4  a. 19.30u

Programma za 22/12:
Klimroos A1-Concordia A1  v. 16.00u
Nijnsel B2-Concordia B2  a. 14.00u

Concordia C1-De Kangeroe C1  a. 13.00u
Concordia D1-Flamingo’s D1  13.00u
Concordia E1-Emos E1  a. 12.00u
Concordia E2-JES E1  a. 11.00u
Concordia F1-Avanti F1  a. 10.00u 
De Korfrakkers W3-Conc. W1  v. 08.15u

Programma zo 23/12:
Concordia/Boskant 1-Heumen 1  a. 11.15u
Concordia/Boskant 2-Avanti 3  a. 10.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Midako 1  10-8
Nijnsel 2-Spoordonkse Girls 3  4-9
NDZW 3-Nijnsel 3  9-3
Nijnsel B1-Alico B1  6-1
Prinses Irene B2-Nijnsel B2  10-3
Nijnsel D1-Corridor D1  6-8
Nijnsel E1-SCMH E1  6-11

Programma: Woe 19/12: 
Nijnsel 2-Spoordonkse Girls 3  a20.00u
Altior 6-Nijnsel 3  v18.15u
Za 22/12: 
Spoordonkse Girls B1-Nijnsel B1  v12.30u
Nijnsel B2-Boskant B2  a13.30u
Avanti (S) B2-Nijnsel B3  v9.15u
Alico D1-Nijnsel D1  v11.15u
Flamingo’s (M) E1-Nijnsel E1  v8.45u
Zo 23/12:  ZSV 1-Nijnsel 1  v9.15u 

KV Odisco

Uitslagen: Ma 10/12:
Odisco 2 - Celeritas 4   10 - 4
Za 15/12:
Boskant C1  - Odisco C1  7 - 2
Celeritas (S) E1 - Odisco E1  4 - 1
Zo 16/12:
Odisco 1 - Gazelle 1      15 – 3
Ma 17/12:
Boskant/Concordia 5 - Odisco 2    7 - 6

Programma Za 22/12; 
Odisco A1 - De kangeroe A1   16:00u
Odisco C1 - Altior C2              15:00u
Odisco E1 - Avanti (S) E1           9:00u       

Uitslagen/programma

Uitslagen

keuze uit alle netwerken:

‘s-Hertogenbosch Burg. Loeffplein 64 
Best  Kapelaan J.A. Heerenstraat 7
Schijndel  Markt 1
Oisterwijk  Hoogstraat 4 

www.maastelecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl | 085 1119393

€129.95

€18.75
/mnd

Nu 2 jaar €32.50

abonnementskosten:

toestelprijs:

Apple 
iPhone 4 

8GB

ik wil graag 
een iPhone, 
hebben jullie 
een aanbieding?

i.c.m. 2-jarig 
Tele2 Superdeal 
200 min + 500 MB
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VV Boskant heeft nieuwe trainer

De kogel is door de kerk. Maan-
dagavond heeft trainer Henry van 
Wanrooij z'n handtekening gezet 
onder een contract wat hem in ie-
der geval voor het seizoen 2013-
2014 verbindt aan vv Boskant. 

Beide partijen zijn zeer content 
met de komende samenwerking. 
Henry van Wanrooij traint op dit 
moment voor het 2e seizoen bij 
DAW. Daarvoor heeft hij o.a. ook 
getraind bij Herpinia en Nooit Ge-
dacht. VV Boskant heeft tegen alle 
drie de verenigingen gevoetbald in 
een periode dat Henry daar train-
de. Ze hebben hem dus in ieder 
geval al als "tegenstander" gehad.

Het bestuur tekende gisteren een contract met de 
nieuwe trainer (tweede van rechts)

voetbal

Bram van Gaal wederom naar huis 
met overwinning

Zondag werd bij rijvereniging 
HSV St. Martinus in Boxtel een 
indoor springwedstrijd georga-
niseerd waar Bram van Gaal met 
de overwinning naar huis ging. 
Aankomende twee weken staan er 
een tweetal evenementen op het 
programma van de Rooise Ruiters 
en Ponyruiters. 

Op zondag namen Bram van Gaal 
en Wannebee deel in de klasse M. 
Deze combinatie was uiteindelijk 
bijna 7 seconden sneller dan de 
koploper, hiermee wisten zij ruim-
schoots te winnen.

Woensdag 19 december zal er in 
manege de Pijnhorst een spring-
clinic gegeven worden. Deze leer-

zame clinic wordt verzorgd door 
Bianca Schoenmakers, een Bra-
bantse topamazone. Ze rijdt op 
het hoogste landelijk niveau. Op 
deze avond geeft zij instructie aan 
een aantal combinaties die zijn uit-
genodigd door Kring Eindhoven, 
waaronder Bram van Gaal. Ieder-
een is van harte welkom om te 
komen kijken, luisteren en vragen 
te stellen. De pony’s zullen rond 
ongeveer 19:00 beginnen, aanslui-
tend(+/- 20:00 uur) zal de clinic 
voor de paarden van start gaan.

Volgende week, op tweede kerst-
dag (26 december) organiseren de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters het 
jaarlijkse kerst indoorspringen voor 
de paarden. Op deze sportieve, 

maar vooral gezellige dag is ieder-
een van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen. 

paardensport

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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tennis

Dames 2 TV de Kienehoef 
ongeslagen de winterstop in

Na speeldag 4 gaan deze dames ongeslagen de winterstop in. Aan de start 
van de competitie werden zij in het nieuw gestoken door Van De Meulen-
graaf Timmer- en Renovatiewerk en Puur Basic Interieuradvies en Styling. 
Natuurlijk hopen de dames dat zij ook in het nieuwe jaar deze succesreeks 
voort kunnen zetten. In ieder geval is een goede start gemaakt.

paardensport Suzan van Gastel selecteert zich 
voor Jumping Amsterdam

In Houten werd zondag een selectie-
wedstrijd voor Jumping Amsterdam 
gehouden. Het spectaculaire con-
cours wordt van 17 t/m 19 januari 
in de RAI te Amsterdam gehouden. 

Suzan van Gastel was in vorm met 

Chaplin. De overwinning in de 
klasse L wist zij op haar naam te 
schrijven en hiermee verdiende zij 
een ticket voor Jumping Amster-
dam.  Suzan wist met Barca een 7e 
plek te bemachtigen. Mandy Jan-
sen deed ook mee in Houten en 

werd in de klasse L knap 4e met 
Cryolita en 8e met Cicarlos. 
Anouk van den Nieuwenhuijzen 
had met haar Miss Ghibly een 
selectiewedstrijd in Geldrop. Zij 
mocht in de klasse CM de 1e prijs 
mee naar huis nemen.

De Vresselse Ruiters
Afgelopen weekend hebben de 
Vresselse Ruiters een springwed-
strijd in Geldrop gereden, waar 
Nina van Enckevort met Ryanair 
in de klasse CB is gestart en op de 
eerste plaats is geëindigd. 

Met haar andere pony Vingino 
heeft ze in de klasse CL gespron-
gen en ook hier ging het heel goed 
en mocht ze de 2e prijs mee naar 
huis nemen.

Veerle van de Pasch begon met 
haar pony Orchid’s Highland Sur-
price in de klasse DB en behaalde 
hier een hoge score van 81 punten 
en behaalde hiermee een 3e prijs!

dammen René van Oosterhout beker-
kampioen van Brabant individueel

Na één van de voorrondes te heb-
ben georganiseerd was RDS in 
clubhuis “Sportcafé Dommelzicht” 
op maandag 10 december gast-
heer voor de finale om het beker-
kampioenschap van Brabant indi-
vidueel. René van Oosterhout van 
damvereniging Heijmans Excelsior 
uit Rosmalen moest het opnemen 
tegen Peter Willem Berkelmans 

van damvereniging D’Amateurs uit 
Sint-Michielsgestel.

In een spannende en boeiende wed-
strijd werd het uiteindelijk remise 
waarna een sneldampartij van ieder 
10 minuten bedenktijd de beslissing 
moest brengen. René bleek het bes-
te de zenuwen in bedwang te heb-
ben en wist uiteindelijk deze partij te 

winnen. Het kampioenschap werd 
hierdoor een feit en René mocht 
de kampioensbeker in ontvangst 
nemen. Damvereniging RDS kwam 
met een aantal spelers erg ver in het 
toernooi; de Rooise dammers kun-
nen dan ook zowel sportief als or-
ganisatorisch terugzien op een erg 
geslaagd evenement.

links de kampioen rené van oosterhout en rechts de voorzitter van de Provinciale 
noord brabantse dambond, Harm van der Veen, die de beker uitreikt.

Tv de Kienehoef dankt haar sponsoren

Afgelopen zondag heeft Tv de Kie-
nehoef al haar sponsoren uitgeno-
digd op het tennispark. Allereerst 
dankte voorzitter Kasper Tersmette 
alle aanwezigen. Hij benoemde hoe 

belangrijk trouwe sponsoren zijn 
voor een club als Tv de Kienehoef. 
Helaas waren niet alle sponsoren 
aanwezig, maar via deze weg alsnog 
bedankt. We hopen op jullie aanwe-

zigheid bij een volgende editie.

In de vorm van een clinic hebben 
de trainers Cees vd Boer en Twan 
v Bakel samen met de selectie de 

sponsoren les gegeven. Alle slagen 
waren daarbij aan bod gekomen. 
Daarna volgde uiteraard een af-
sluitende borrel met een heerlijke 
kop soep en bijbehorende brood-

jes. DeMooiRooiKrant werd be-
groet als nieuwe sponsor. 
Namens het bestuur van Tv de 
Kienehoef hopen wij de sponsoren 
nog lang aan ons te binden.

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

 

volop winterartikelen
strooizout-sneeuwschuivers-moonboots-schaatsen-sleeën- e.d.

overjarige modellen fietsen nu tot 30% korting
Nieuwe modellen fietsen 2013 al volop binnen

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

1 november - 31 december 
Expositie naaldschilderwerk 

Wilhelmien van Aarle
Odendael 

9 - 22 december 
Expositie 

Anne Sonnemans & Nelleke de Noo
Galerie de Heuvel 42 

19 december 
Roois Biergilde
café Van Ouds 

20 december 
Onderonsje: Kerstviering

Damiaancentrum 

20 december 
Kerstconcert 

Nico van de Wetering
Odendael 

20 december 
Film “Les intouchables” Mariendael 

22 december 
Inzameling t.b.v. voedselbank 

door Lions
Jumbo 

22 - 23 december
Kerstconcerten

Harmonie Nijnsel
Kerk Nijnsel

22 december
Eet & Date 

Christmas Edition
De Vresselse Hut 

22 december 
Out of the basement

café Van Ouds 

23 december 
Koopzondag

Centrum Sint-Oedenrode 

23 december 
Boskantse kerstborrel

kerkplein Boskant 

24 december 
Kerstavond

Centrum Sint-Oedenrode 

24 december 
Anne vd Heijden en 

Bas Soetens
café d’n Dommel

24 december 
90’s WOW
De Beurs 

24 december 
Levende kerststal
Dorpsplein Olland 

24 - 25 december 
Hemelse 50

OJC De Werf 

25 december 
1e Kerstdag

26 december 
2e Kerstdag

26 december 
Snowparty
Oud Nijnsel 

27 december 
KinderWinterKermis

Odendael 

27 december
Kinder WinterKermis

Odendael 

28 december 
Eindejaarsviering KBO

Odendael 

29 december 
Vlagheidecross

Koeveringse Dijk 

30 december 
Kerstbeugeltoernooi

Olland 

30 december 
Sylvesterconcert NJA

De Beurs 

31 december 
Oudejaarsdag

31 december 
Nieuwjaarsparty

Oud Nijnsel

1 januari 
Cafe van Ouds Nieuwjaarsduik

Café van Ouds 

1 januari 
Nieuwjaarsconcert 
CV. ’t Skrothupke
café Oud Rooij 

3 januari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

 4 januari
KBO fi lm: Pinokkio

Odendael 

5 januari 
Newyearsparty

The Joy 

5 januari 
Dansavond
Odendael 

5 januari 
Nieuwjaarsbal

Odendael 

5 januari 
Nieuwjaarsbal KBO

Odendael 

6 januari 
Elvis 78th Birthdayparty

café Van Ouds 

8 januari 
KBO fi lm: Dorp aan de rivier

Odendael 

11 januari 
Mark van de Veerdonk

Mariendael 

11 januari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap 

12 januari 
Meuk

café Van Ouds 

14 januari 
Lezing Bert Vervoort

d’n einder 

16 januari 
Roois Biergilde
café Van Ouds 

19 januari 
Reünie basisschool Olland

Olland 

19 januari 
Apres Ski Party
café Van Ouds 

20 januari 
Olat Wandelsportvereniging

Hoogeloon 

25 januari 
Film “Rundskop” 

van Michaël R. Roskam 
Mariendael 

25 januari 
Hillstreet Hardstyle

De Beurs 

26 - 27 januari 
Tentoonstelling 
55 jaar Papgat 
Gemeentehuis 

26 januari 
Optreden Dirk Scheele

Mariendael 

26 - 27 januari 
Ladies Night
OJC De Werf

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

www.facebook.com/demooirooikrant

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuw(s)jaar




