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Folders deze week:
Opaal

Roxs elektro
Baderie Voss

Wielervereniging Schijndel

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Sinterklaas is weer in Sint-Oeden-
rode aangekomen en dat wilden 
de Rooise kinderen maar wat graag 
zien. De intocht werd ook dit jaar 
weer volop bezocht. Het snoepgoed 
was niet aan te slepen en de kinde-
ren dansten vrolijk met de Zwarte 
Pieten mee op de ouderwets gezel-
lige sinterklaasliedjes.

» lees verder op pag. 7

Natte intocht, maar één groot feest

“Zonder het personeel hadden we dit niet gehaald”

Hennie van Osch ondernemer van het jaar
Zaterdagavond is 
Hennie van Osch 
van TVE-reclame 
in 'De Beurs' uitge-
roepen tot onder-
nemer van het jaar 
2014. Van Osch 

was samen met Dennis Ketelaars 
van Kemabo en Lambert Brouwers 
van Lambert Autoschade genomi-
neerd voor deze titel.

De bekendmaking van de 'Onder-
nemer van het jaar' was deze keer 
voor het eerst in 'De Beurs'. In de 
benedenzaal konden de genomi-
neerden en hun gasten samen met 
andere veelal Rooise ondernemers 
uitgebreid genieten van een maal-
tijd, die was verzorgd door 'Bras-
serie De Beleving' en 'Restaurant 
Wollerich'. Naast het heerlijke eten 
was er een  optreden van de band 
Recover, die ook de afterparty tot 
in de kleine uurtjes verzorgde.

» lees verder op pag. 31

Verlaging prijs bouwgrond 
blijft gehandhaafd; 
groenstroken in de uitverkoop
De verlaging van de prijzen voor 
bouwgrond, die in 2013 werd inge-
voerd als handreiking om de woning-
markt weer vlot te trekken, wordt 
voor 2015 verlengd. De prijzen voor 
groen- en reststroken worden nu ook 
verlaagd, en wel aanzienlijk. Dit is al-
thans het voorstel van B en W.

De verlagingen zijn niet voor alle cate-
gorieën in een uniform percentage of 
bedrag uit te drukken. In 2013 kostte 
een vierkante meter vrije sector in het 
kerndorp bijvoorbeeld 395 euro. In 
2014 werd deze verlaagd naar 320 
euro, deze prijs geldt dus ook voor 
2015.
Voor groen- en reststroken aan de zij-
kant van de woning moest voorheen, 
afhankelijk van het type bebouwing, 
260 tot 320 euro worden neergeteld 
als de strook direct grensde aan het 

bouwvlak. Naarmate de strook verder 
van het bouwvlak lag werd die prijs la-
ger vastgesteld. Aan de voor- en ach-
terzijde van het bouwvlak golden an-
dere waarden. Met die prijzen was hier 
echter amper animo voor, waardoor 
het de gemeente nog niks opleverde.
 In het nieuwe voorstel wordt de bere-
kening versimpeld, door geen verschil 
meer te maken in het type bebou-
wing. De afstand tot het bouwvlak 
speelt dezelfde rol als voorheen. De 
bedragen worden echter spectacu-
lair verlaagd, naar respectievelijk 100 
euro en lager. De vergoeding voor 
het gebruik van gemeentegrond, de 
zogeheten erfpacht, is verlaagd naar 
één euro per m2 per jaar, met een 
minimum van 50 euro. De voorstel-
len komen in december op de agenda 
van de gemeenteraad, die uiteindelijk 
over het voorstel beslist.  
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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.
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Verbijsterd en verslagen delen wij u mede dat tijdens het 
beoefenen van zijn geliefde tennissport plots is overleden 
ons zeer gewaardeerde lid en sponsor van de vereniging

Ad van der Kallen

Ad was een actieve en enthousiaste deelnemer aan 
verenigingsactiviteiten en had vele ideeën over financiële 
ondersteuning van de vereniging en talentvolle spelers. 

We kennen Ad allemaal  vanwege de persoonlijke en 
passende adviezen vanuit zijn racket- en bespanservice. 

Zijn plotselinge overlijden is nog niet te bevatten. 
Wat zullen we Ad toch missen.

Wij wensen zijn vrouw Jeanne,  hun kinderen en  de 
moeder en broer van Ad veel kracht en sterkte toe in het 

dragen van dit zware verlies. Wij zijn in gedachten bij allen 
die door dit onverwachte overlijden geraakt zijn.

Bestuur en leden van tv de Kienehoef

Met verbijstering en verslagenheid hebben wij kennis 
genomen van het plotseling overlijden 

van onze tennisvriend

Ad van der Kallen

Woorden schieten ons te kort en we zullen hem binnen 
onze club erg missen. Hij zal altijd in onze herinnering 

blijven als een markant en zeer enthousiast lid die 
binnen de club met raad en daad voor iedereen klaar 

stond. Tevens was hij met zijn familiebedrijf Racketservice 
Express de hoofdsponsor van onze tennisvereniging.

Wij wensen zijn vrouw Jeanne, zijn kinderen Marc, Jens en 
Elke, zijn moeder en de overige familieleden veel sterkte 

voor de toekomst om dit zware verlies te verwerken.

Bestuur en leden,
Tennisvereniging De Coevering
Tennispark de Eerde

Stil ben je van ons heengegaan 
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan 

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
Zo was je hele leven 

Je was een schat voor ons allen 
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen 

 
Bedroefd om haar te vroege dood, trots op de manier waarop zij 
met haar situatie omging, dankbaar voor wie zij was en wat zij 
voor ons betekende, delen wij u mede dat rustig is ingeslapen,  

mijn lieve vrouw, ons mam en oma 
 

Rieky van den Bersselaar - 
Kluijtmans 

 

∗ 9 november 1945                       † 16 november 2014 
 

Mies van den Bersselaar 
 

Michel en Marijke 
Joes, Jelle en Jouke 

 
Eric en Marjan 
Bram en Stan 

 
Richard en Sandra 

Tim en Lotte 
 

Chris en Bianca 
Senne en Siem 

 
 

Ons mam is thuis. 
 

Op donderdag 20 november kunt u van 19.00 tot 21.00 uur, op de 
Deken van Erpstraat 34, afscheid van ons mam komen nemen.  
De crematie vindt plaats op vrijdag 21 november om 14.00 uur  

in de Luxzaal van crematorium Rijtackers  
aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.  

Ontvangst vanaf 13.30 uur in de ontvangstruimte van het 
crematorium waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 
In plaats van bloemen stellen wij het op prijs dat u een gift  

aan Zorgboerderij Dommelhoeve doet. 
Hiervoor zullen bussen in het crematorium staan. 

 
Deken van Erpstraat 34 
5492 CB Sint-Oedenrode 

 
Indien wij u geen persoonlijk bericht hebben gestuurd,  
wilt u deze aankondiging dan als zodanig beschouwen. 

En plots werd het stil, de herinnering blijft.

Ad van der Kallen 

Wij wensen de gehele familie veel sterkte 
bij het verwerken van dit grote verlies, 

in het bijzonder Jeanne, Marc, Jens en Elke.

Jullie vrienden, Bart, Bauke, Freek, Harm, Luuk, Martijn, 
Marwin, Patrick, Pim, Rene, Robin, 

Roy, Sil, Roy, Tom, Tobias.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl
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SPECULAASCAKE

3,95
t/m 6 december2 WEKEN GELDIG

PIETCAKEJES
per stuk 1,20

4 voor

4,00

t/m 6 december2 WEKEN GELDIG PIETSOESJES
per stuk 1,40

4 voor

5,00

t/m 6 december2 WEKEN GELDIG
babab

kkerrij bekk

SPECULAASCAKE

3,95
t/m 6 december2 WEKEN GELDIG

in Nijnsel elke woensdag

in Sint Oedenrode elke dinsdag

BROODDAG
5 BRODEN HALEN 

4 BETALEN

PIETSOESJES
per stuk 1,40

4 voor

5,00

t/m 6 december2 WEKEN GELDIG

3,95 4 voor

4,003,95 5,00

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

VIER SINTERKLAAS
MET VIER CAKEJES VOOR 4 EURO 

OF VIER SOESJES VOOR 5 EURO 
Om alvast in de stemming 
               te komen…

Verlichtingsplan 
kan veel 
goedkoper
Dat op de openbare verlichting in 
Sint-Oedenrode een stuk bezui-
nigd kan worden, is niks nieuws. 
Zo is het buitengebied al voorzien 
van ledverlichting. Maar er kan 
nog veel meer op bezuinigd wor-
den, onder meer door lantaarnpa-
len niet meer te vervangen na 40 
jaar, maar na 50 jaar. En dat, zon-
der in te leveren op kwaliteit en 
veiligheid. 

Het voordeel daarvan is, dat daar-
op niet eerst moet worden geïnves-
teerd zoals bij de vervanging van 
de buislampen door de duurdere 
ledlampen. Volgens portefeuille-
houder Ad van der Heijden is de 
kwaliteit van de openbare verlich-
ting in Sint-Oedenrode onlangs 
beoordeeld met “ruim voldoende” 
en “goed”. Hij benadrukt dat de 
besparing op vervanging van de 
lantaarnpalen niet veel eerder had 
kunnen worden toegepast, omdat 
de inzichten omtrent levensduur en 
afschrijving zijn veranderd. Vroe-
ger werd een paal vervangen als 
hij was afgeschreven, nu als hij niet 
meer goed is. Met visuele inspec-
ties wordt de vinger aan de pols ge-
houden. Het krediet van 170.000 
euro dat eerder door de gemeente-
raad beschikbaar was gesteld voor 
openbare verlichting, kan nu ver-
laagd worden naar 137.000 euro.  
Het bijgestelde  beleidsplan open-
bare verlichting wordt in december 
aan de gemeenteraad voorgelegd.  

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

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

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

 
Langs deze weg willen wij onze dank uitspreken voor  

de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van 

ons mam, oma, overgroot oma.... 
 

Maria Wellens - Vermeltfoort 
 

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,  
dat zij bij ons en bij zo velen geliefd was. 

 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, 

ons mam en oma.

Lies van Gastel - Bouwmans

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: 
in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een 

luisterend oor.
Dit hee�  het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Bedankt hiervoor.

Gerard, Jan en Joke, Linda, Moniek en Rob,
Suzan en Marco, Fleur, Ralph, Lili

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven  
bij het overlijden van 

 

Jan van der Schoot 
 

In het bijzonder huisartsen van der Endt en van Uden  
en uitvaartverzorging A. Kuis. 

 
    Dinie van der Schoot 
    en kinderen 
 
Sint-oedenrode, november 2014 

Werelden van techniek in Mariendael
Leerlingen van de basisscholen in 
Sint-Oedenrode worden woensdag 
26 november uitgenodigd in CC 
Mariendael om deel te nemen aan 
Werelden van techniek. Werelden 
van techniek presenteert in samen-
werking met Bibliotheek De Meierij 
vestiging Sint-Oedenrode een aan-
trekkelijk programma van diverse 
spannende doe- en denkactivitei-
ten. De middag is gratis toeganke-
lijk voor kinderen en ouders, opa’s 
en oma’s, volwassenen en andere 
geïnteresseerden.

Deze techniekmiddag (14.00 – 
16.30 uur) is bedoeld om leerlingen 
en hun ouders te enthousiasme-
ren voor techniek in al zijn facetten 
d.m.v. doe- en denkactiviteiten.
Met het actief mee doen en mee 
denken leren kinderen ontdekken 
waar hun talenten liggen. Daarnaast 
worden ouders geïnformeerd, om-

dat zij een rol spelen in de keuzemo-
menten van hun kinderen. Hiermee 
is Werelden van techniek voor zowel 
kinderen als ouders leerzaam en in-
teressant. 
De 7 werelden van techniek komen 
uit het bétamentality model van 
Youngworks en Platform Bétatech-
niek en zijn:
- Voeding & Vitaliteit 
- Science & Exploration 
- Market & Money 
- Mobiliteit & Ruimte 
- Lifestyle & Design 
- Mens & Medisch 
- Water, Energie & Natuur
Werelden van techniek duurt van 
14.00 tot 16.30 uur en is gratis toe-
gankelijk, dankzij de inspanning van 
brancheorganisaties, het voortgezet 
onderwijs, MBO, bedrijven en op-
leidingsinstituten. Om 14.00 uur zal 
Werelden van Techniek spectaculair 
worden geopend.  

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen 

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.



Woensdag 19 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe4 
Starter van de maand

Tiptop kindercoaching helpt ouder en kind, waarna ze samen verder kunnen

Opvoeden doen we vaak gevoels-
matig. Veelal merken we het vanzelf 
als er iets aan scheelt bij onze jonge 
spruit(en). Even wat extra aandacht 
kan vaak al heel wat wonden helen. 
Toch is dat niet altijd voldoende. 
Soms zie je wel dat je kind niet lek-
ker in zijn vel zit, maar kun je het 
niet goed doorbreken. En wat doe 
je dan? Hulp vragen wordt vaak als 
zwakte gezien, maar waarom eigen-

lijk? “Het getuigt juist van kracht 
als je hulp vraagt wanneer je er zelf 
niet meer uitkomt”, vindt kinder-
coach Jenny Lenting. Met Tiptop 
kindercoaching wijst ze ouder en 
kind graag de weg; waarna ze sa-
men weer verder kunnen. 

Door: Ria Balk

Als moeder van drie kinderen on-

dervond Jenny het zelf aan den lij-
ve. Een steuntje in de rug kan soms 
onontbeerlijk zijn. Haar middelste 
heeft een autisme spectrum stoor-
nis en haar jongste is hoog-gevoelig. 
“Een kind dat lijdt aan een vorm van 
een stoornis in het autistisme spec-
trum ziet de wereld toch anders. 
Het heeft veel moeite om de soci-
ale samenhang te doorgronden. Als 
ouder moet je dat eerst leren inzien. 

Hoe meer je voor je kind verduide-
lijkt, hoe beter het voor hem of haar 
is”, vertelt Jenny.  Bij gevoelige kin-
deren werkt dat blijkbaar heel an-
ders. “Zij begrijpen juist zoveel van 
de omgeving, dat ze zichzelf al snel 
tekort doen. Sommige gaan zelfs zo 
ver dat ze zich bij voorbaat al aan de 
ander aanpassen.” Vanuit haar eigen 
gezinssituatie raakte Jenny meer en 
meer geïntrigeerd door verschillende 
opvoedmethodes waarmee je kin-
deren kunt begeleiden op weg naar 
volwassenheid. Ze volgde de oplei-
ding tot kindercoach en verdiepte 
zich in het oplossingsgericht coachen 
van kinderen. Inmiddels heeft ze 
haar zaakjes tiptop in orde en kan ze 
via Tiptop kindercoaching anderen 
helpen met haar deskundigheid. 

Tiptop oplossingsgerichte 
kindercoach
“Kinderen die om wat voor reden 
dan ook het overzicht kwijt zijn, 
gaan zich uiten door heel snel boos 
te worden, of juist overal heel on-
zeker op te reageren. Stoer gedrag 
kan een manier zijn om onzekerheid 
te verbloemen. Zodra een kind zich 
achter een bepaald gedrag gaat ‘ver-
stoppen’, kan het er zelf niet meer 
mee omgaan en heb je een pro-
bleem. Soms sta je als ouder gewoon 
te dichtbij om daar goed mee om te 

kunnen gaan”, aldus de kinder-
coach. Jenny betrekt ouders daarom 
direct bij de coaching. Ieder gesprek 
vindt plaats met ouder en kind. Op 
die manier komt de onderlinge in-
teractie duidelijk naar voren en kan 
Jenny daar direct op inspelen. Tijdens 
de eerste kennismaking wordt door 
middel van vragen vastgesteld waar 
het probleem ligt. “Maar we gaan 
niet in het probleem zitten. We wer-
ken aan de vraag: ‘Waar wil je naar-
toe?’ Dat is immers de oplossing.”

Kunnen u en uw kind wel een steun-
tje in rug gebruiken? Kijk dan eens 
op www.tiptopkindercoaching.nl en 
neem contact op met Jenny Lenting. 
Tiptop kindercoaching  helpt u graag 
op weg.

Tiptop kindercoaching
Kastanjestraat 5
5492 EZ Sint-Oedenrode
Tel: 06 222 12 179
Email: jenny@tiptopkindercoaching.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:
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Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Irisstraat 3
5492 JJ Sint-Oedenrode
E: info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

Top 10 kersthuisjes

* 
W

or
dt

 v
er

re
ke

nd
 a

ls
 5

0%
 k

as
sa

ko
rt

in
g 

bi
j a

an
ko

op
 v

an
 2

 s
tu

ks
.

Keuze uit 10 verschillende soorten. 
Per stuk vanaf 9.99

1+1
gratis*

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

Zie onze folder op intratuin.nl
voor de volledige top 10.

       Elke
   zondag open    
     t/m kerst

*

P

Vrijdag koopavond

advertorial

Traiteur-Slagerij Verheijen beloont 
klanten met nieuwe klantenpas

Traiteur-Slagerij Verheijen is goed 
in het verwennen van haar klanten. 
Op het gebied van vlees en maaltij-
den, maar nu komt daar iets extra’s 
bij. Vanaf deze weken kunnen (vaste) 
klanten zich aanmelden voor een 
klantenpas. Daarmee kunnen ze pun-
ten sparen voor mooie kortingen.

“Zie het als een stukje klantenbin-
ding. We willen iets terug doen voor 
onze trouwe klantenkring”, moti-

veert eigenaar Christian Verheijen. 
Iedereen die wil, kan een klanten-
kaart in bezit krijgen. Als bonus wor-
den meteen flink wat punten cadeau 
gegeven. Die punten zijn wat waard 
en kunnen op een gegeven moment 
verzilverd worden.  Bovendien wor-
den er allerlei leuke acties gehouden 
voor mensen met een klantenpas. 
Het personeel weet er alles van en 
staat voor iedereen klaar om uitleg 
te geven. 

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

HET ADRES 

VOOR 

OVERHEERLIJKE 

GOURMET, 

BUFFET 

EN CATERING

advertorial

Ook het personeel van Verheijen is enthousiast over de klantenpas.

Wat nu? zei Pichegru

In de nachtelijke uren van 13 sep-
tember 1794 deed Benjamin de 
Brueijs geen oog dicht; de notabele 
bewoner van slot Henkenshage, 
die wij kennen dankzij zijn histori-
sche communiqués, tobde erover of 
hij en zijn huisgezin überhaupt de 
troebelen van het kerende oorlogstij 
zouden doorstaan.

Voor taalbewonderaars een zin om 

van te watertanden. Voor taalhaters 
één om van te gruwen. Het was dan 
ook de eerste categorie die gister aan-
schoof bij het Groot Roois Dictee in 
Odendael. Klokslag acht uur zaten 
de heren en dames al volop in de 
immense opgave – met de titel Wat 
nu? zei Pichegru - om zo min moge-
lijk fouten te produceren. Een paar 
uur lang beten ze op de tong als er 
weer een (te) moeilijk woord de re-

vue passeerde. In totaal werden acht 
zinnen op de deelnemers afgevuurd. 
Niet de minste zinnen. Ze zaten vol 
listige valkuilen. Het was duidelijk te 
merken dat Mia van Boxtel uren heeft 
besteed aan het vervaardigen ervan. 
Uiteindelijk ging Greet van Adrichem 
er vandoor als winnaar van de Rooie-
naren. Ze maakte slechts twaalf fou-
ten. Bent u benieuwd naar de andere 
zinnen? Kijk dan op www.mooirooi.nl 

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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JUBILEUMBOEK HEEMKUNDIGE 
KRING ‘DE OUDE VRIJHEID’ 

BESTEL NU! voor slechts  €32,50

 Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de 
heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' werd 

opgericht. Voor de vereniging een goede 
reden om een boek uit te geven. 

Leo van Lieshout en Richard de Visser stel-
den het meer dan driehonderd pagina's dikke 
boek 'Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld' samen 

met prachtige foto’s en teksten over 
Sint-Oedenrode.

Het jubileumboek zal op de 
feestavond van het zestigjarige 
bestaan worden gepresenteerd. 

Vanaf woensdag 26 november is het te koop bij 
boekhandel ‘t Paperas voor slechts 

€ 32,50 (kadotip)

Rolstoel en scootmobiel ook in de buurtbus welkom

De buurtbus is al jaren het ideale open-
bare vervoermiddel van en naar Best 
en Boxtel. Ook voor de inwoners van 
Boskant en Olland vormt de buurtbus 
de schakel met Sint-Oedenrode. Toch 
was deze handige vorm van openbaar 
vervoer voor mensen met een rolstoel 
of scootmobiel niet beschikbaar, maar 
dat gaat veranderen.

Vanaf 15 december krijgt de buurtbus-
vereniging twee nieuwe bussen. Deze 
nieuwe bussen hebben, in tegenstelling 
tot de huidige bussen, een rolstoellift. 
Daarmee kunnen voortaan ook men-
sen, die met een rolstoel of scootmo-
biel onderweg zijn gebruik maken van 
de buurtbus. Zaterdag kregen de vrij-
willige chauffeurs van de buurtbusver-
eniging op de Gasthuishoeve instructie 
over de werking van de lift. 

Maar één plaats
Toch zit er een maar aan de mogelijk-
heden die rolstoel- en scootmobielge-

bruikers nu krijgen, zegt Gerard van 
Kollenburg, de voorzitter van de buurt-
bus vereniging. “We kunnen maar één 
rolstoel of scootmobiel tegelijk meene-
men. Dit betekent dat, als de rolstoel-
plaats bezet is, dat we een volgende 
passagier met rolstoel of scootmobiel 
niet mee kunnen nemen”.

De opleiding die de chauffeurs van de 
buurtbus nu krijgen staat volgens Van 
Kollenburg, niet op zichzelf. “Wij vin-
den het belangrijk dat onze chauffeurs 
goed zijn opgeleid. Daarom laten we 
hen ook deelnemen aan de zogenaam-
de broemcursussen. Bij deze cursussen 
krijgen chauffeurs uitleg over de laat-
ste wijzigingen van de verkeersregels, 
bovendien kijkt een rij-instructeur dan 
ook een keer naar de rijvaardigheid  
van onze chauffeurs”.

Vrijwilligers altijd welkom
De buurtbusvereniging heeft 32 chauf-
feurs, maar dat mogen er van Van Kol-

lenburg wel een paar meer worden. 
“Wij hebben minimaal 30 chauffeurs 
nodig om onze dienstregeling uit te 
kunnen voeren. Want we zijn op werk-
dagen continue met twee bussen on-
derweg tussen Best en Schijndel. Je zult 
wel begrijpen dat als er dan iemand 
ziek wordt of vakantie heeft dat het 
al snel krap wordt, want onze klanten 
verwachten wel dat we er op tijd zijn”.

Van Kollenburg roept dan ook mensen 
op die wat tijd over hebben om zich 
als vrijwilliger bij de buurtbusvereni-
ging aan te melden. “Mensen die op 
de buurtbus willen rijden moeten in het 
bezit zijn van een rijbewijs B en heb-
ben natuurlijk wel de nodige rijervaring 
nodig. Daarom worden aspirantchauf-
feurs vanaf het einde van dit jaar ook 
altijd een uurtje met een rij-instructeur 
op pad gestuurd. Dan weten wij en 
onze passagiers ook dat er alles aan is 
gedaan om de veiligheid te garande-
ren”.

Ruim 220 deelnemers aan 
Hart voor Elkaar

Rabobank Hart van De Meierij heeft 
een nieuw beleid geïntroduceerd voor 
verenigingen en stichtingen om een 
donatie aan te vragen bij de bank, 
genaamd Hart voor Elkaar. Begin ok-
tober hebben meer dan 700 verenigin-
gen en stichtingen die bij Rabobank 
Hart van De Meierij bankieren een 
brief en een digitale mailing ontvan-
gen om zich in te schrijven. Meer dan 
30% maakte van dit aanbod gebruik. 
Begin 2015 wordt aan de deelne-
mers een totaalbedrag van maar liefst  
€ 100.000 uitgekeerd.

Donaties en sponsoring
Vanuit haar maatschappelijke betrok-
kenheid ondersteunde de bank in het 
verleden vele verenigingen en stichtin-
gen met een bijdrage, zonder daarvoor 
tegenprestaties te vragen. In 2014 ont-
vangen ruim 130 clubs een eenmalige 
donatie van de bank. Naast deze dona-
ties heeft de bank ook nog met bijna 
90, voornamelijk grotere, (sport)vereni-
gingen een meerjarige sponsorovereen-
komst lopen met een totale tegenwaar-
de van € 215.000,-. Omdat Rabobank 

Hart van De Meierij het aanvragen van 
een donatie laagdrempeliger wil maken 
en haar leden door middel van stem-
ming invloed wil geven op de uitslag, is 
Hart voor Elkaar ontstaan. Dat eerste is 
gezien het aantal deelnemers zeker ge-
slaagd te noemen. 

Inschrijving en stemmen
De inschrijftermijn van Hart voor Elkaar 
is op 7 november gesloten. De 220 
deelnemers zijn inmiddels druk bezig 
om stemmen te vergaren onder hun 
achterban. De 20.000 leden (natuurlijke 
personen) van de bank gaan de uitslag 
bepalen. Iedereen die vóór 1 november 
lid is geworden van de bank krijgt op 25 
november een stemkaart thuisgestuurd 
met een link naar de stemmodule en 
een code die goed is voor 5 stemmen, 
waarvan maximaal 2 per deelnemer. De 
stemperiode start een dag later en sluit 
op 8 december. Een week daarna ont-
vangen de deelnemers bericht en wordt 
de integrale uitslag gepubliceerd.

Deelnemers
Kijk voor de deelnemende verenigingen 
en stichtingen op de website www.rabo-
bank.nl/hvdm. Rabobank Hart van De 
Meierij wenst alle deelnemers én leden 
veel succes met stemmen! De tien clubs 
die de meeste stemmen ontvangen, zul-
len bezocht worden door de bank.

advertorial

Gitaarles cadeau voor ouders
Gitaarles als cadeau voor Sint of 
Kerst dat is origineel. Vele kinde-
ren weten niet wat ze hun ouders 
moeten geven voor de feestdagen. 
Gitaarles voor 50-plussers is zeer 
populair. Er wordt niet gewerkt met 
noten, maar met akkoorden, waar-
mee men liedjes kan begeleiden.

Twintig lessen, te beginnen in janu-
ari. Iedere week een les tot en met mei 
met daarbij de aanschaf van een goede 
tweedehandse  gitaar. Niet voor kinde-
ren, wel voor 50-plussers en  mensen uit 
het onderwijs. De lessen vinden plaats 
op woensdagmiddag of op donderdag-
avond. Ze worden gegeven door Nico 
van de Wetering (info: 06 510 517 52)

Film: TV Meierij

advertorial
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ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In november 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD

HEEFT U OOK DE WENS 
OM ZELF UW 

NIEUWBOUWWONING  
SAMEN TE STELLEN?

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

Dat is mogelijk met 
‘Droom wordt Woning’ 
in plan Lochtenburg! 

Voor meer informatie, kijk op: 
www.droomwordtwoning.nl.

Sint komt aan in Nijnsel

Sinterklaas

Alle kinderen uit Nijnsel en omstreken (en 
ook hun ouders) worden op zondag 23 no-
vember door Sinterklaas uitgenodigd om in 
het dorp zijn feest te vieren. Om 14.00 uur zal 
Sinterklaas en z’n Pieten een rondrit maken 
door het dorp, met muzikale begeleiding door 
Harmonie Nijnsel.

De Sint rijdt de volgende route: Beckart, Lu-
pinestraat, Hortensiastraat, Pastoor Pan-
kenstraat, Lieshoutseweg, Jasmijnstraat, 
Anjerlaan, Azaleastraat, Tulpstraat, Oude Lies-
houtseweg, Beckart.
Om 15.00 uur start een gezellig feest in de 
Beckart, met spelletjes en opdrachtjes voor alle 
kinderen, ouders en de Pieten! Als het weer 
slecht is start het feest direct in de Beckart, 
aanvang: 14.30 uur.

Zoals jullie wel weten houdt Sinterklaas erg 
van tekeningen, knutselwerkjes en liedjes. Hij 
kan er echt niet genoeg van krijgen, dus knut-
sel, teken en zing! Dan zal er ook dit jaar voor 
iedereen een lekkere verrassing zijn! Tot 23 
november.

Zet je schoentje bij Albert Heijn   
Sinterklaas is bij Albert Heijn weer als vanouds 
spannend en gezellig voor iedereen. In de win-
kel vind je alle ingrediënten voor een heerlijk 
avondje. Strooi- en snoepgoed, leuke cadeau-
tjes en gemakkelijke en gezellige maaltijden 
zoals gourmet en stamppotjes. Ook dit jaar 
kunnen alle kinderen uit Sint Oedenrode vanaf 
maandag 17 november hun schoentje zetten.

Een leuke verrassing
Supermarktmanager Rob Heijmans: “We zijn 
er helemaal klaar voor. Van maandag 17 no-

vember t/m woensdag 3 december kunnen 
alle kinderen uit Sint Oedenrode hun schoen-
tje bij ons zetten. Uit betrouwbare bron weet 
ik dat Sint & Piet een hele leuke verrassing in 
petto hebben.” Kinderen kunnen bij de ser-
vicebalie hun schoentje inleveren en ontvan-
gen een nummertje.

Van 1 t/m 6 december kunnen de schoentjes, 
bij inlevering van het nummertje, weer worden 
opgehaald. Voor kinderen die graag kleuren 
ligt een Sint en Piet kleurplaat klaar.

Wat lekkers van Piet en knutselen in de 
Kinderboerderij
Het bestuur van de Kinderboerderij kreeg deze 
week een brief van Sint. Hij liet weten dat zijn 
Pieten op zondagmiddag 23 november naar 
de Kinderboerderij komen om alle aanwezige 
kinderen te verrassen met wat lekkers. 

Natuurlijk mogen de kinderen ook wat knutselen 
om bij de schoen te zetten, een mijter of stoom-

boot, of gewoon een kleurplaat inkleuren! Sint 
en zijn Pieten zullen dat zeker erg waarderen!
De Rooise kinderen zijn die middag van harte 
welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. Ouders en 
/ of grootouders natuurlijk ook! Deze activiteit 
wordt u aangeboden door de vrijwilligers van 
Kinderboerderij Kienehoeve en is, vanzelfspre-
kend  geheel gratis.

Zondag was het dan eindelijk zover. Hét mo-
ment waar alle kinderen op gewacht hebben. 
De aankomst van de Sint in Rooi. Ondanks het 
weer was het zoals elk jaar weer een feestje. Van 
de De Jongsingel tot aan het Kerkplein stond het 
bommetje vol met enthousiaste dorpelingen.

Pieten die balkons op en af klommen, rondfiets-
ten en ronddansten. Alle ingrediënten waren 
aanwezig om er een goed feestje van te ma-
ken. Er waren zelfs zoveel kinderen dat de Pie-
ten hard moesten werken om het snoepgoed 

te verdelen. 
Ook
S interk laas 
had het druk, want iedereen wil-
de natuurlijk met hem op de foto. 

Eenmaal aangekomen op het overvolle Kerk-
plein verwelkomde burgemeester Peter Maas 
de Sint en zijn Pieten. ‘’Ik hoop dat alle kinde-
ren hier in Sint-Oedenrode weer lief zijn ge-
weest dit jaar, maar dat denk ik wel’’, lachte 
Sinterklaas. 

Vervolg voorpagina

Natte intocht, maar één groot feest
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•  Een fysiotherapeutische behandeling 
zonder aanvullende verzekering, voor eigen 
rekening is, maar dat hier ook  
uitzonderingen op zijn?

•  Wist u dat Kinderfysiotherapie anders  
vergoed wordt dan reguliere fysiotherapie?

•  U zeer eenvoudig van een  
collectiviteitskorting gebruik kunt maken.

• Eigen risico ook in uw voordeel kan werken

•  Oefentherapie in de meeste gevallen geen 
aanspraak doet op uw eigen risico?

•  Oefentherapie voor volwassenen vergoed 
wordt vanuit de aanvullende verzekering?

•  Er momenteel drie manieren zijn om uw 
kosten voor mondzorg te betalen:

  1. U betaalt het zelf
  2.  U verzekert het via een aanvullende  

ziektekostenverzekering
  3.  U spaart via ixorg voor uw  

tandheelkundige kosten.

•  U de kosten voor een behandeling door een 
diëtist voor 3 uur vergoed krijgt uit de  
basisverzekering? Let hierbij wel op het eigen 
risico. 

•  Wist u dat in een aantal aanvullende  
verzekeringen de behandeling door een diëtist 
voor een bepaalde tijd vergoed wordt? Bij  
kinderen tot 18 jaar geldt volledige vergoeding.

•    Wist u dat logopedie volledig in het  
basispakket zit? Dat betekent dat logopedie 
bij kinderen tot 18 jaar volledig vergoed wordt, 
zonder eigen risico. Voor volwassen tellen de 
kosten van de behandeling wel mee voor het 
eigen risico.

•  Wist u dat u bij Logopediepraktijk Brewel ook 
terecht kan met leerproblemen, zoals dyslexie, 
dyscalculie en dysorthografie?

•  Wist u dat podotherapie niet van uw eigen risico 
gaat? 

• Wist u dat vergoedingen per kalenderjaar gaan? 

De Zorgmarkt die ontzorgt…

De Zorgmarkt is voor iedereen toegankelijk, een informatieve avond voor jong en oud. 
De Zorgmarkt is op: Donderdag 27 november, van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Mariëndael, Sint-Oedenrode

Donderdag 27 november, 
van 19.30 tot 21.30 uur
Mariëndael, Sint-Oedenrode

WIST U DAT?

www.vankuringeadviesgroep.nl

www.uwthuisintandzorg.nl

www.fysiotherapiejoostdevaan.nl 

www.cesaroefentherapie-
sintoedenrode.nl

www.mohrdietetiek.nl

www.logopediebrewel.nl

www.makkelijklopen.nl 

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Sinterklaas
Recept van de sint: Heerlijke pepernoten

Volg ons op Facebook.com/SmakelijkBrabant.

08
-1

0-
14

 t/
m

 1
4-

10
-1

4 

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 
160 graden °C. Bekleed de 
bakplaat met bakpapier. 

Kneed met je handen de boter, 
de donkere basterdsuiker, 
de speculaaskruiden, het 
zelfrijzende bakmeel en een 
klein beetje zout goed door 
elkaar. Voeg de melk beetje 
voor beetje toe aan het 
beslag. Zo wordt het een fijn 
en soepel deeg.

Kneed van het deeg kleine 
balletjes, leg deze op de 
bakplaat en druk ze een 
beetje plat. Bak de 
pepernoten in 15 minuten 
gaar en lichtbruin.

Verlanglijstje:

- 125 gr donkere basterdsuiker

- 150 gr boter

- 10 gr speculaaskruiden

- 250 gr zelfrijzend bakmeel

- 4 el halfvolle melk

Vershoudtip:

Pepernoten over? Bewaar ze 
nog 3 dagen in een goed 
afgesloten trommel, zo blijven 
ze lekker krokant!
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Tip!:
Leuk om samen met uw 

kinderen te maken!

fl yeren voor Rabobank-donatie

Blaaskapel Tiona: net zoals politici

Flyeren is niet alleen een bezigheid 
van politici tijdens verkiezingen, ook 
de muzikanten van Blaaskapel Tiona 
uit Nijnsel gaan flyers uitdelen en 
rondbrengen. Net als de politici heb-
ben zij er belang bij  veel stemmen te 
trekken, want dan komen zij in aan-
merking voor een donatie van de Ra-
bobank Hart van De Meierij. Daarvoor 
halen de Nijnselse musici nog veel 
meer trucs uit de kast.

De Rabobank Hart van De Meierij 
is met de slogan ‘Hart voor Elkaar’ 
een nieuw donatiebeleid begonnen. 
Voortaan bepalen leden van de bank 
door middel van het uitbrengen van 
hun stem hoe hoog de donaties voor 

de deelnemende verenigingen en 
stichtingen uitvallen. Voor 2015 heeft 
de bank € 100.000, - te vergeven. 
De Nijnselse Blaaskapel Tiona is een 
van de deelnemende verenigingen 
aan “Hart voor Elkaar.’ Haar beste-
dingsdoel, de aanschaf van een nieuw 
drumstel ter vervanging van het oude 
dat al 16 jaar meegaat, heeft de Ra-
bobank al goedgekeurd. De komende 
weken gaat het erom dat Tiona zoveel 
mogelijk stemmen vergaart. Ieder lid 
van de Rabobank ontvangt aan het 
einde van deze maand per post een 
stemkaart met een unieke stemcode. 
Met deze code kunnen leden inloggen 
op de stemsite en 5 stemmen uitbren-
gen op de deelnemende verenigingen 
en stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Per vereniging of stichting 
kunnen maximaal 2 stemmen worden 
uitgebracht. Hoe meer stemmen Tiona 
krijgt des te groter wordt het donatie-
bedrag. 
De muzikanten van Tiona hebben 
flyers gemaakt die zij de komende 
dagen huis-aan-huis in Nijnsel gaan 

aanbieden. Dit betekent dat de ko-
mende dagen in ruim 1100 Nijnselse 
brievenbussen de slogan ‘Hallo Nijn-
sel, wij hebben jullie hulp nodig!’ 
binnenvalt, waarmee de muzikanten 
vragen een stem uit te brengen op 
de blaaskapel. Daarnaast benaderen 
de 16 muzikanten met een speciaal 
vervaardigde email zoveel mogelijk 
familieleden, vrienden, kennissen en 
collega’s met hetzelfde verzoek. Via 
sociale media, zoals Twitter, worden 
fans van de blaaskapel op de hoogte 
gehouden van de start van de actie en 
het vervolg. En ook via de eigen web-
site (www.tiona.nl) worden stemmen 
‘gemobiliseerd.’ 

Op 15 december maakt de Rabobank 
de uitslag bekend. Dan weet het or-
kest of het op de komende Prinsenzit-
tingen van het Papgat in januari en de 
Nijnselse Bonte Avonden in februari 
met een compleet nieuw drumstel de 
carnavalssfeer nog meer en beter kan 
opzwepen. Voor meer informatie: 
Jos van Heesch, jos@tiona.nl 

advertorial

Grote meerderheid omgeving Zwijnsbergen 
wil bij Rooi blijven
Maar liefst 82 bewoners van het ge-
bied wat Son en Breugel graag bij 
haar grondgebied zou willen trekken, 
waren gisterenavond aanwezig bij een 
informatieavond in de Vresselse Hut. 
Daar liet een overgrote meerderheid 
duidelijk blijken dat het bij Sint-Oe-
denrode wil blijven.

Vorige week werd bekend dat Son en 
Breugel, evenals in 2009, het gebied 
ten oosten van de Rooijseweg, ten 
westen van de Dommel (omgeving 
Villenbraken, Wolfswinkel, Waterhoef) 

en het gebied ten noorden van de be-
bouwde kom van Breugel (omgeving 
Zwijnsbergen, Mosbulten) graag in zou 
willen lijven. “Zoals eerder dit jaar al in 
jullie krant stond (Mooi in de Buurt) 
wil buurtschap Zwijnsbergen niet ver-
deeld worden. De mensen willen geen 
grens door het gebied hebben lopen”, 
vertelt burgemeester Maas over de bij-
eenkomst. Vanuit de gemeente Son en 
Breugel kwam nog het argument dat 
ze het gebied groen wil houden. “Maar 
dat wil de gemeente Meierijstad straks 
ook”, voegt Maas toe. “Bovendien 

werd door de bewoners wantrouwen 
uitgesproken over het feit dat Son en 
Breugel nu misschien niet wil bouwen, 
maar in de toekomst wellicht wel. Ze 
gaven de rotonde op de Planetenlaan 
als voorbeeld. Die heeft al een kleine 
afslag richting Sint-Oedenrode.”
Volgens Maas valt er met Rooi niet te 
praten over annexering van het zuide-
lijke punt. “De uitslag is zoals die is. In 
2009 hebben we al gezegd dat we het 
niet wilden en daar is niets aan ver-
anderd. Ons officiële standpunt moet 
nog komen.”  

Kijk voor foto´s 
van evenementen 

op www.mooirooi.nl
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Het duurt even voor de schaar 
een weg heeft gevonden door het 
dikke haar van Elzey van Schaijk. 
Moeder, oma en zusje kijken vol 
spanning toe. Ze zijn zeer be-
nieuwd hoe Elzey eruit ziet zonder 
haar lange bos. Vooral het zusje 
slaakt een kreet van opwinding 
als de kapster klaar is. “Dat voelt 
raar!” tettert Elzey als ze aan het 
uiteinde van haar gekortwiekte 
straat voelt.

Het meisje laat de staart 
niet zomaar van haar 
bolletje knippen. Ze 
heeft er namelijk een 
doel mee, een goed 
doel. “Ik ben bijna ja-
rig en wil graag een 
cadeautje geven. Aan 
zieke kinderen, want de 
staart gaat naar Stich-
ting Haarwens. Daar 
maken ze er een pruik 
van”, weet ze te vertel-

len. Geheel uit eigen beweging is 
ze met het plan gekomen. Iets wat 
haar moeder en oma trots maakt. 
Misschien dat de film ‘Achtste-
groepers huilen niet’ een rol heeft 
gespeeld. “Die hebben ze vaak 
gezien en heeft veel indruk ge-
maakt”, vertelt mama. De familie/
kinderfilm gaat over een ernstig 
ziek kind wat uiteindelijk ook het 
haar verliest. 
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 19/11  t/m wo 26/11/2014
Wonderbroeders  (7,50) vr. /za. 18:45 - Pak van mijn hart  (€ 7,50) za. 16:45, zo. 17:45 - Dummie 

de Mummie (€ 6,50) zo 11:15 - De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 19 nov.) 
14:00,  za. 12:30, zo. 13:15 (wo. 26 nov.) 14:00 - Wiplala (€ 6,50) (wo. 19 nov. 16:00) vr. 16:30, za. 14:30, 
zo.15:30, (wo. 26 nov.) 16:00 - The Hunger Games: Mockingjay-Part 1 (€ 7,50) (wo. 19 nov.) 20:00, 

do./zo./ma./(wo.26 nov. 20:00) vr./za. 21:15
Specials:

Ladies Night: Gooische Vrouwen 2 (€ 13,50) za. 6 dec. 20:30  
Biobest 50+ Ida  (€ 6,-) do./vr. 14:00

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

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WAT MOOI IS, MOET MOOI BLIJVEN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e KEER GESLAAGD  
INGE V.D. HEIJDEN

GEFELICITEERD

25
JAAR!

GESLAAGD!!! 
voor de opleiding melkveehouderij 

aan van Hall Larenstein 
hogeschool Leeuwarden.

Yvonne van Roosmalen 
PROFICIAT!

“Ik ben bijna jarig en wil graag een cadeautje geven”

Tijn

Zo mooi, zo lief, zo klein, 
steeds weer zo bijzonder.....

15-11-2014
Zoon van 

Bart Leduc & Dianne Brans
Broertje van Rob & Isa

 Mauritsstraat 17
5491 JA Sint-Oedenrode

• Promotie: in DeMooirooikrant 

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

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

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

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

SPECIAAL 

VOOR 

ROOISE 

ONDERNEMERS

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

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

RUIM ASSORTIMENT HONDENVOER:
Kiprijst, lamrijst, vleesbrok, puppybrok, diner etc.

TOPPER: BARCA!
Kom ook langs voor vers vlees, botjes, koekjes, varkensoren etc.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl
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Mooi op  leeftijd
Bijeenkomst Parkinson Café Oss-Uden-Veghel

Het eerste Parkinson Café  Oss-
Uden-Veghel in hotel Udens Duyn 
had een overweldigende opkomst, 

bijna  tweehonderd  mensen heb-
ben de opening bijgewoond. 

20 november is de tweede bijeen-
komst wederom in hotel Udens Duyn  
en dan houden de neurologen  dr. 
Lion en  dr. van Beek een praatje over 
de ziekte van Parkinson. Hierbij wordt 
ingegaan op vragen zoals: wat is het 
voor aandoening, hoe herken je het, 
welke onderzoeken zijn er en hoe is 
het te behandelen. Ook is er gelegen-
heid om interactief vragen te stellen.
In verband met het beperkte aan-
tal  plaatsen, is aanmelden noodza-
kelijk. Dit kan door middel van een 
email: Parkinsonconsulent.veghel@ 
brabantzorg.eu  
of Parkinsonconsulent.oss@brabant-
zorg.eu of telefonisch 06-12655813 
of 06-10960181. 20 november van 
14.00u-16.00u. Locatie; Hotel Udens 
Duyn, Annaboulevard 6, 5406 PZ 
Uden (naast Ziekenhuis Bernhoven) 

Alzheimer Café
Op maandag 24 november wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café  
Regio ’t Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: In gesprek 
met een mantelzorger
Wat betekent het voor jou als mantel-
zorger als je partner gaat dementeren? 
Je relatie gaat veranderen en er komt 
een zorgende rol bij. Wat gaat er om 

in jou als mantelzorger en wat kom je 
allemaal tegen? Wat heb jij als mens 
nodig om ermee om te kunnen gaan 
en het vol te houden? Door middel van 
een interview met twee mantelzorgers 
zullen wij over deze onderwerpen in 
gesprek gaan.

Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte 
welkom. Het programma start om 
19:30 uur en de avond wordt afgeslo-
ten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Muzikale avond bij Odendael

Op 26 november geven senio-
renorkest Dommelvolk en Rooise 
Dommelklanken gezamenlijk een 
muzikaal optreden in Odendael.

Rooise Dommelklanken - al 16 jaar 
een begrip - met daaraan toege-
voegd 20 jaar Seniorenorkest Dom-
melvolk geeft alvast een basis voor 
een leuke avond met liedjes van 
toen en nu. Aanvang van de avond  
19.30 uur. Locatie grote zaal Oden-
dael. Gratis entree.

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

Gratis deskundige hoortest en persoonlijk advies
We werken samen met alle zorgverzekeraars

Heuvel 18 I Sint-Oedenrode I 0413-472720 I huiskensoptiek.nl

Heuvel 18 Sint-Oedenrode | www.huiskensoptiek.nl

UW HOORSPECIALIST

Seniorenorkest Dommelvolk 
helpt met verdelen punten
Met Hart voor Elkaar bepalen de le-
den van Rabobank Hart van De Mei-
erij het bedrag van €100.000,- over 
de ingeschreven verenigingen en 
stichtingen verdeeld wordt. Leden 
van de bank brengen hun stem uit op 
de verenigingen en stichtingen die zij 
een warm hart toedragen. Hoe meer 
stemmen club, hoe hoger de bijdrage.

Alleen klanten van Rabobank Hart 
van De Meierij die vóór 1 november 

lid zijn geworden, kunnen stemmen. 
Ieder lid ontvangt op 25 november 
per post een stemkaart met een unie-
ke stemcode. Met deze code kunnen 
leden inloggen op de stemsite te be-
naderen via www.rabobank.nl/hvdm 
Seniorenorkest Dommelvolk helpt se-
nioren twee middagen in het Grand 
café van Odendael met het verdelen 
van de punten op: woensdag 26 no-
vember en vrijdag 5 december van 
14.00 uur tot 15.00 uur. 

Tweede duofiets geschonken door 
Vrienden van Odendael
Odendael heeft voortaan de beschik-
king over een tweetal duofietsen. 
Omdat de eerste duofiets bijna al-
tijd onderweg was, heeft de Stichting 
Vrienden van Odendael ervoor ge-
zorgd dat er een tweede duofiets aan-
geschaft kon worden.

Bij een duofiets zitten de bestuurder en 
de passagier naast elkaar. De fietsen 
hebben een elektrische trapondersteu-
ning die tot 30 km per uur ondersteunt. 
De fietsen zijn te reserveren bij de re-
ceptie van Odendael. De huur bedraagt 
€ 1,- per uur per fiets. Onlangs is Bur-
gemeester Peter Maas samen met twee 
bewoners van Odendael gaan fietsen. 
Het werd een fietstocht door het mooie 
Rooi met onderweg tijd voor een ge-
zellig praatje. De duofietsen zijn niet 
alleen voor bewoners van Odendael 
beschikbaar. Iedereen die niet meer 
zelfstandig kan fietsen heeft de moge-
lijkheid om een duofiets te reserveren.

60 jaar bij het Roois Gemengd Koor

Maandagavond vierde het Roois 
Gemengd Koor naar aloude tradi-
tie het Ceciliafeest. Daarvoor wa-
ren de leden in galakleding naar de 
Vresselse Hut gekomen. Het eerste 
feestnummer was de jubileumvie-
ring van Annie van der Hofstad: 60 
jaar bij het koor.

Het eerste diamanten jubileum van 
een lid van het koor, dat in 2015 zijn 
70-jarig jubileum viert.  Sinds 1954 

is Annie een trouw lid van het koor 
dat pas negen jaar eerder werd op-
gericht, in 1945. Annie moest wach-
ten tot ze zestien was om bij het 
koor te mogen zingen. Ze bleef bij 
het koor toen ze trouwde en naar 
Den Dungen verhuisde. Ze bleef een 
Rooise. Vier dirigenten maakte ze 
mee, steeds een grote verandering. 
Strenge bestuurders, vooral voor de 
meisjes. Optredens voor de radio, 
een solo met Marco Bakker, grote 

werken met orkest en af en toe haar 
lievelingslied: het Vilja-lied. Van so-
praan werd ze alt. Tien jaar geleden 
kreeg ze al een gouden spelt van de 
Zangbond voor haar 50-jarig jubi-
leum, nu kreeg ze een oorkonde en 
werd ze toegezongen met het eigen 
wenslied van het koor: Zij leve lang.
Daarna vierden ze samen met het 
hele koor gezellig Cecilia, met aller-
lei liederen door ensembles en solo’s 
van koorleden.

Voorlichting; “Langer thuis 
wonen en de zorg in Nederland”
De KBO afdeling Liempde organiseert, 
samen met de BOL, een voorlichtings-
bijeenkomst: “langer thuis wonen en 
de zorg in Nederland. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 28 november in 
dienstencentrum “De Kloosterhof” in 
Liempde. Aanvang 14.00 uur.

De verzorgingsstaat wordt om-
gebouwd naar een participatie- 

samenleving. We blijven langer thuis 
wonen. Als we daar begeleiding en 
ondersteuning bij nodig hebben zul-
len we daarvoor in onze eigen kring 
moeten aankloppen. De georgani-
seerde zorg wordt minder, anders 
georganiseerd en als het kan aan 
huis geleverd. Vooraf even aanmel-
den bij Bert Habraken (632788) of 
Wim van Erp (631807) 

advertorial
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Weekend van het sieraad 
in de Wereldwinkel

Op 22 en 23 november heeft de We-
reldwinkel voor het vierde jaar op rij 
extra aandacht voor het sieraad.

Een mooie collectie veelal handge-
maakte sieraden van hoogwaardig 
zilver zijn in de winkel te zien. Veel 
zilveren sieraden worden gemaakt 
in Mexico, daar zijn kleine fami-
liebedrijven die in opdracht van de 
Wereldwinkel organisatie werken. 
Op deze manier krijgen zij een 

menswaardig loon en zijn zij verze-
kerd van de afname van de bestelde 
producten. Ook wordt erop toege-
zien dat er geen kinderarbeid wordt 
verricht en de kinderen naar school 
kunnen waardoor hun toekomst 
verbetert. Voordat het zilveren sie-
raad in de winkel komt gaat het naar 
de Nederlandse keurkamer voor een 
keurmerk zodat u verzekerd bent 
van een goed zilveren sieraad.

Het zijn niet alleen zilveren sieraden 
die U in de Wereldwinkel vindt maar 
ook kralensnoeren, sjaals en tassen. 
Het is de cadeau winkel waar u elke 
keer weer iets verrassends kunt vin-
den op velerlei gebied.  Door het 
kopen van een product uit de We-
reldwinkel geeft u de mensen in de 
derde wereld een menswaardig be-
staan. Wij proberen met onze actie 
de Wereldwinkel onder de aandacht 
te brengen om te laten zien welke 
mooie producten U er kunt kopen. 
Wij nodigen U uit op zaterdag 22- of 
zondag 23 november in de Wereld-
winkel. Op deze twee dagen is er 15 
% korting op de sieraden en ringen 
worden tevens kosteloos op maat 
gemaakt.

advertorial

Opening Proeverij Van Ouds op zaterdag 22 november

Bier en whisky proeven, maar vooral ook sfeer
Tientallen bieren uit verschillende 
windstreken. Whisky’s uit mysteri-
euze vaten. Straks is er voor iedere 
Bourgondiër iets lekkers te krijgen 
in Proeverij Van Ouds. Er is een wis-
seling van de wacht geweest en die 
heeft  positieve gevolgen voor de 
nabije toekomst. Een nieuw team 
gaat zich ontfermen over proevend 
Sint-Oedenrode, én omstreken.

Die ambitie durft Joost van den Akker 
uit te spreken. “Ik ben nu weer an-
derhalf jaar aan de slag in de Rooise 
horeca en het speciaal bier is enorm in 
opkomst gekomen de laatste tijd. Ook 
veel jongeren willen allerlei soorten 
bier proeven. Om het te beleven en 
om er van te genieten. Door een goed 
biercafé te worden denken we dat we 
ook veel mensen uit de regio kunnen 
trekken. Natuurlijk zal dat zijn tijd no-
dig hebben, maar we gaan er voor.” 
Zijn vrouw Loes, Marieke van de Laar 
en Eline van Rozendaal gaan Proeverij 
Van Ouds bemannen.  Martijn de Jong 
van café Oud Rooij biedt ondersteu-
ning. Ze hebben al hard gewerkt om 
het café startklaar te krijgen. De voor-
bereiding is best zwaar, maar de dames 
genieten er van. Vooral van het voor-
proeven…

Loes: “De kaart is zeer uitgebreid. We 
hebben meerdere experts hun licht er 
over laten schijnen. Opmerkelijk ge-
noeg kwamen ze alle drie met vrijwel 
hetzelfde lijstje. De toppers komen dan 
ook zeker op de kaart, maar ook enkele 
aangename verrassingen en natuurlijk 
de klassiekers. Want je kunt natuurlijk 
straks ook gewoon een biertje, een 
wijntje of een frisje bij ons drinken.” 
“Precies”, vult Joost aan. “De sfeer is 
vooral belangrijk. Lekker rustig, niet te 
harde muziek, zodat iedereen prima 
met elkaar kan buurten. Mensen moe-

ten zich gewoon thuis kunnen voelen 
in Proeverij Van Ouds. Uiteraard pas-
sen we ons aan, aan het publiek en de 
avond. Als het op vrijdagavond extra 
druk is, mag de muziek best een tikkel-
tje harder. Dat moeten we aanvoelen.” 
Joost slaat de spijker op zijn kop als hij 
mededeelt dat de gratis soep op zon-
dagmiddag weer geserveerd gaat wor-
den. Veel mensen gaan glunderen als 
ze dit lezen. Het was voorheen een hit 
in café Oud Rooij en past straks prima 
in de nieuwe omgeving van Proeverij 
Van Ouds.

“DE SFEER IS VOORAL 
BELANGRIJK. 

LEKKER RUSTIG, NIET 
TE HARDE MUZIEK, 
ZODAT IEDEREEN 

PRIMA MET ELKAAR 
KAN BUURTEN.”

Anders dan anders? Niet specifiek, 
maar de kaart wel. België barst van de 
(verborgen) brouwerijen. Ook Neder-
land is bezaaid 
en iedere 
maand
k o m e n 
er een
paar 
bij. 

De krenten uit de pap probeert Proe-
verij Van Ouds eruit te vissen. Met 
drie dames aan het roer kan een heer-
lijk vrouwenbiertje dan ook niet ont-
breken. Die is ‘erg lekker’ geeft Loes 
alvast een gratis tip. De whiskykaart 
zal een stuk minder uitgebreid zijn, 
maar ook daarop staan bijzondere en 
goede whisky’s, waaronder natuur-
lijk de enige echte Rooise whisky die 
drankhandel Van Boxmeer onlangs 
uitbracht in verband met het tienjarig 
bestaan. Volgens Joost is de combina-
tie van bier en whisky erg belangrijk. 
Maar dat is nog niet alles. Ook op het 
gebied van hapjes staat er iets op de 
rol. Bier smaakt namelijk voortreffe-
lijk met….Juist, een heerlijk stuk kaas. 
Daarom is er samenwerking gezocht 
met het Roois Kaashuis. Er is straks 
dus keuze om bij een drankje ook wat 
heerlijks te knabbelen te bestellen. Het 
maakt de formule compleet. Samen 
met de biermenu’s, de bier- en whisky-
verhalen van het getrainde personeel, 
de proeverijen en de flexibiliteit. Dar-
ten en biljarten kan namelijk gewoon, 
evenals een goede carnaval vieren.
De officiële opening vindt plaats op 
zaterdag 22 november. Een paar gra-

tis consumpties en een goede zanger 
worden geregeld door 

het team van Proe-
verij Van Ouds. 

  

Anders dan anders? Niet specifiek, 
maar de kaart wel. België barst van de 
(verborgen) brouwerijen. Ook Neder-
land is bezaaid 
en iedere 
maand
k o m e n 
er een
paar 
bij. 

evenals een goede carnaval vieren.
De officiële opening vindt plaats op 
zaterdag 22 november. Een paar gra-

tis consumpties en een goede zanger 
worden geregeld door 

het team van Proe-
verij Van Ouds. 

  

v.l.n.r.: Eline, Loes en Marieke gaan Proeverij Van Ouds bestieren.
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    Voor de gezellige 
          busreizen! 
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Aggregatietoestanden

Uit zonlicht dacht hij zich
een huis, weefde uit zomer
een gazon met bomen en
een vijver, legde een pad
van verzen aan, uit avond
spon hij regen.

Zo droomde hij zich gaandeweg
op reis door werkelijkheid
die vloeibaar was zolang
hij dronk maar altijd was
verdampt als hij gewekt werd
door de poolnacht van een dag.

    Kees Hermis

In de rubriek “Politiek Dichterbij” 
geeft DeMooiRooiKrant maande-
lijks een raadslid de kans zich aan 
de lezers te presenteren.
Deze maand: Raadslid Bert Ernest

door: Jan Verhagen

Ruim een halve eeuw Bestenaar, nu 
5 jaar Rooienaar. Schets het verschil 
eens Bert.
“Wat me 5 jaar geleden al meteen 
opviel: Er heerst hier in Rooi een 
andersoortige mentaliteit. Dat uit 
zich vooral in “het zelf doen.” We 
leunen hier niet op een grote stad. 
Rooienaren zijn onafhankelijke, 
harde werkers. We komen op voor 
onszelf. En dan het sterke vereni-
gingsleven hier! Best is toch meer 
een forenzengemeente, waar alles 
wat afstandelijker is. Rooienaren zijn 
erg betrokken mensen. Een groot 
verschil vormt ook het aantrekke-
lijke, verbindende centrum. Zo’n 
uitnodigend marktplein vind je niet 
in de buurgemeenten Best, Son of 
Veghel.”

In Best was je niet bestuurlijk ac-
tief. Daarin kwam een kentering.
“Nee, ik had in Best geen bestuur-
lijke functies. Baan, jong gezin, afijn 
je kent dat wel. Ik was wel actief  in 
het verenigingsleven, onder meer 
als voetbalcoach.
Meteen toen ik in Rooi kwam 
wonen, wilde ik zoveel mogelijk 
mensen leren kennen. Ik kwam bij 
Rhode, ontmoette bekende Rooi-
enaren zoals Will van Gerwen, Bas 
van Turnhout, Erik Huijbregts en 
wijlen Coes van der Coelen.  Dan 
gaat het snel en rol je van het 
een in het ander. Zo deed ik wat 
administratie voor DeMooiRooi-
Krant, ben ik enkele jaren bestuurs-
lid geweest in de Oranjevereniging 
en werd ik bij Rhode jeugdscheids-

rechter. Ik raakte, mede door al die 
contacten, ook geïnteresseerd in de 
Rooise politiek.”

Sterker nog, mijn indruk is dat je 
tijdens de vorige raadsperiode meer 
op de tribune zat dan menig raads-
lid in de raadszaal.
“Klopt eigenlijk wel. Ik volgde na-
genoeg alle raads- en commissiever-
gaderingen. Zo wist ik bij mijn kan-
didaatstelling wat er op me af ging 
komen. Kijk, ik heb een mateloze 
interesse in de mensen en hun leef-
omgeving. Ik wil echt wat voor de 
wereld betekenen. In mijn werk bij 
het GAK kon ik mensen adviseren 
en vooruit helpen. Dat wil ik in Rooi 
vanuit de politiek voortzetten.” 

Je glundert terwijl je dit allemaal 
vertelt…
“Het gaat niet om  mezelf. Zo heb 
ik geen ambitie om bijv. wethouder 
te worden. In de politiek kan en zal 
ik dus steeds vrijuit spreken. Omdat 

ik onder de WIA val (Wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen) 
moet ik 70% van mijn raadsver-
goeding inleveren, maar ook zonder 
vergoeding zou ik raadslid blijven. Ik 
wil me in dit werk breed oriënteren, 
praat graag met de mensen en merk 
- als toegevoegde waarde - dat mijn 
leven er door verrijkt wordt. Politiek 
maakt me een gelukkiger mens.”

En dit terwijl het vertrouwen in de 
politiek alom zienderogen af lijkt te 
nemen. 
“Helaas, door de vele negatieve be-
richten brokkelt het vertrouwen af. 
Bestuurders, die niet integer zijn, in-
terne partijruzies, afsplitsingen. Dit 
weerhoudt mij allerminst om poli-
tiek te bedrijven.
Als je er niets aan doet, dan gebeurt 
er ook niets. In de politiek kan ik 
mijn ideeën profileren. Soms moet 
je lang wachten op resultaten. Als 
de kiezers zien dat je niet voor jezelf 
bezig bent, maar dat je jezelf echt 

De Politiek Dichterbij

BERT ERNEST
* Leeftijd: 62 jaar
* Geboren: Best
*  Woont 5 jaar in Rooi (apparte-

ment Sluisplein 25)
* Burg. Staat: Gehuwd met Helen
* Kinderen: 2 zonen,1 kleindochter
*  Opleiding: HBS en diverse 

vakopleidingen
*  Voorheen: Beambte GAK Hel-

mond (AAW voorzieningen)
*  Nu: Wegens arbeidsonge-

schiktheid in WIA
*  Raadslid voor: DGS/BVT-Rooi 

(eerste periode)
*  Hobby’s: Vissen, fotograferen 

en voetbal
*  Uitspraak: “Als het in Rooi niet 

kan, kan het nergens”

Raadslid Bert Ernest op zijn geliefde plek aan de Dommel. 
Letterlijk op steenworp afstand van zijn woning aan het Sluisplein.

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

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

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

Sfeervolle accessoiresMeubelen

Voormalig drummer Rory Gallagher 
komt naar de Ossekop
Op zaterdag 22 november om 21.00 
uur zal de uptempo Rhythm & Blues 
formatie “the Sharpees” uit Londen, 
voor de tweede keer het podium van 
Eet - en muziekcafé de Ossekop be-
treden. Brendan O’Neill is één van 
de bandleden. Hij was van 1984-
1994 drummer bij Rory Gallagher en 
heeft drie albums met hem gemaakt.

Tevens maakte hij jarenlang deel uit 
van Nine Below Zero, een band die 
veel optreedt en ook als begelei-
dingsband van onder andere Chuck 
Berry, ZZ Top, Eric Clapton, Sting, 
Jerry Lee Lewis, e.v.a. 

Dit Britse trio brengt swingende up-
tempo Rockin' Blues ten gehore. De 

ongepolijste sound en enorme spon-
taniteit van de band doen de Britse 
Blues uit de '70 en '80 herleven. 
Zondagmiddag 23 november om  
15.00 is het de beurt aan Kemi-live, 
zij verzorgen een akoestisch optre-
den in de Ossekop met 'n mix van 
sfeervolle nederlandstalige en en-
gelse songs.

advertorial

Verrassend Veelzijdig

22 en 23 November weekend van het sieraad!
   Zilver en handgemaakt met 15 % korting !!

Kofferen 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               
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UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

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

WWW.SCHOENMAKERSAUTOTECHNIEK.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

inzet voor het wel en wee van de 
mensen, dat je van daaruit betrok-
ken bent, dan groeit het vertrou-
wen. Daar ben ik van overtuigd.”

“IN HET 
OCHTENDGLOREN, 

AAN DE 
DOMMELKANT 

KOMEN BIJ MIJ NIET 
ALLEEN DE VISSEN, 

MAAR OOK DE GOEDE 
POLITIEKE IDEEËN 
NAAR BOVEN.”

Je weet ook of zaken in de praktijk 
goed functioneren. Neem als voor-
beeld de zorg.
“De beleidsstukken en de regels zijn 
me wel bekend.  In de WMO raad, 

waar ik deel van uit maak, sta ik in 
contact met diverse geledingen zo-
als KBO, ouderenadviseurs en Bra-
bantzorg. Er zijn in theorie goede 
programma’s en beleidsregels ge-
maakt. De vraag is: Hoe wordt er 
in de praktijk mee omgegaan? Dat 
wil ik als volksvertegenwoordiger 
weten en ik ben dan ook echt van 
plan steekproefsgewijs te polsen 
naar de effecten. Het gaat immers 
om onze Rooise mensen. Neem ter 
illustratie de keukentafelgesprek-
ken. Deze moeten echt laagdrem-
pelig en positief gehouden worden. 
Zo mag het niet voorkomen dat er 
bij binnenkomst al gezegd wordt: 
“Beste mensen jullie hebben zeker 
al gehoord dat er bezuinigd moet 
worden…”

Mooie gedachten. Ga er eens wat 
verder op in.
“Op symposia en congressen hou-
den de deskundigen maar al te 
graag prachtige betogen. Maar  de 

cliënten met hun problemen ont-
breken daar. Pak de Jeugdzorg: Je 
kunt zoveel beter werken aan op-
lossingen als zowel de ouders als de 
probleemkinderen aanwezig zijn en 
betrokken worden in de discussie. 
Wethouder Hendriks heeft dit on-
langs goed opgepakt en heeft een 
dergelijke bijeenkomst- na een tip 
mijnerzijds- tot haar volle tevreden-
heid bezocht.”

Noem tot slot eens wat zaken uit je 
eerste half jaar, waar je met genoe-
gen op terug kijkt.
“We hebben nu een College met 
daadkracht en visie op de toekomst. 
Kleine irritaties van inwoners wor-
den zoveel als mogelijk weggeno-
men. Raad en College houden van 
aanpakken! Mooi voorbeeld: Onze 
rol in Agrifood Capital. Op het ge-
bied van voeding, gezondheid en 
duurzaamheid worden kansen ge-
boden, die leiden ook voor Rooi 
tot meer werkgelegenheid. Tweede 
voorbeeld: Er wordt gewerkt aan 
een gedegen structurele oplossing 
voor de sportvelden. Derde voor-
beeld: Ik zie dat mijn mederaads-
leden erg betrokken zijn. Op een 
recente bijeenkomst van het cen-
trummanagement waren vrijwel alle 
raadsleden aanwezig, terwijl in de 
verkiezingsprogramma’s weinig ver-
woord stond over het centrum.”

En wat de fusie betreft…
“Ook hier ben ik positief. We zijn 
straks dan wel de kleinste partner, 
maar de praktijk leert dat in het gro-
te geheel de kleine kernen vaak het 
beste uit de verf komen. De eerst-
volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen zijn wel van uitermate groot 
belang. Er dient een  goede Rooise 
afvaardiging te komen.
Ik sta te popelen om er nog een pe-
riode aan vast te koppelen.”

Mooiste plek voor de foto.
“De fotoplek kan ik vanuit onze 
woonkamer aanwijzen. Daar in die 
bocht van de Dommel zit ik vaak al 
vroeg in de morgen te vissen. Door 
Plan Dotterbloem is de kwaliteit van 
dit gebied enorm verhoogd. We zien 
hier nu een variëteit aan vissoorten. 
Niet alleen de bekende vissoorten 
als karper, snoek en brasem komen 
er voor, maar zelfs het bittervoorn-
tje. Mensen van het Waterschap 
vertelden me dat deze kleurrijke vis-
jes alleen in schoon water gedijen. 
Hier aan de waterkant denk ik ook 
na over Rooise politieke vraagstuk-
ken. Over wat ik ga zeggen in de 
partij en in de raadzaal.”

As Zondag

23 november
Geopend 12.00 - 17.00 uur

Kom langs voor een 

leuk geschenk!

Hertoghendrikstraat 2, naast Brownies & downieS
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dag van het 
succes 20/11/14

Inspiratie en energie, kansen en mogelijkheden, tips en tricks en 

natuurlijk alle ruimte voor het uitbreiden van uw netwerk. Dat is wat 

de Dag van het Succes u biedt op 20 november 2014 bij restaurant 

Quatre Bras in Best. Een middag in het teken van succesvol onde r-

nemen voor en door MKB-ondernemers die u beslist niet wilt missen. 

Het programma bestaat uit diverse sessies door spraakmakende 

prominenten zoals Ernest Faber, Jack Braeken en Robert de Vries. 

Na dit enerverende programma heeft u de gelegenheid om nieuwe 

contacten op te doen tijdens de afsluitende netwerkborrel. Een eerste 

stap naar uw volgende succes! Voor meer informatie over het 

programma en uw aanmelding voor de Dag van het Succes gaat u 

naar www.dinkelberg-kuipers.nl/dagvanhetsucces. 

De Dag van het Succes is een initiatief van Dinkelberg en Kuipers. 

Accountants en adviseurs die zich hebben gespecialiseerd in 

de advisering van MKB-ondernemers. Persoonlijk, betrokken en 

toegankelijk coacht Dinkelberg en Kuipers haar relaties naar 

succes. De Dag van het Succes is daarvan een sprekend voorbeeld. 

dinkelberg-kuipers.nl
mkb ontmoet succes

powered by

Naam: Lotte van Uittert 
Leeftijd: 22 jaar

Welke studie volg je en waar volg 
je de studie?
“Op dit moment studeer ik foto-
grafie aan de Koninklijke Acade-
mie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Ik zit inmiddels in het twee-
de jaar van de studie en heb me ge-
specialiseerd in de richting fictie.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Fotografie is mijn passie. Dankzij 
deze opleiding ben ik daar dagelijks 
mee bezig. Wat ik erg fijn vind, is 
dat je enorm veel vrijheid krijgt om 
eindeloos te experimenteren op 
verschillende vlakken binnen de 
beeldende kunst. Hierdoor kan ik 
mijn eigen fascinaties en fantasie 
kwijt in het maken van beelden. 
Omdat de studie internationaal is, 
studeren er studenten over de hele 
wereld. Dit zorgt ervoor dat je een 
groter netwerk kunt opbouwen al 
tijdens de studie.” 

Wat vind je minder leuk aan de 
studie?
“Als je aan deze studie begint, 
moet fotografie een deel van je 

leven worden. Dit betekent dat je 
er altijd constant mee bezig bent. 
Creativiteit komt niet altijd op 
commando en daarom kost het 
soms erg veel tijd en energie.”   

Wat wil je na je studie gaan doen?
“Ik zou het liefst werken aan een 
groot langdurig project en dit uit-
eindelijk willen uitgeven in een 
boek of presenteren op exposities. 
Daarnaast zou ik als freelancer 
willen werken voor commerciële 
bedrijven om het grote project te 
ondersteunen. In de toekomst lijkt 
het me geweldig om naast foto-
graferen ook een eigen galerie 
op te zetten. Op zoek gaan naar 
mensen met talent, en hiermee in 
samenwerking gaan.” 

Aan wie geef je het stokje door?
“Ik wil graag het stokje doorgeven 
aan Anne van Uittert. Deze hard-
werkende kanjer is erg goed bezig 
met haar studie in Nijmegen.” 

14 
Toon en José van Uden geven stokje over aan werknemer

Van Uden caravantechniek in nieuwe handen

Er komt een einde aan een tijdperk. 
Eén van de langstzittende onderne-
mers van Sint-Oedenrode, Toon van 
Uden, stopt met zijn gelijknamige 
bedrijf Van Uden Caravantechniek. 
Hij en zijn vrouw José hebben be-
sloten om het stokje over te dragen 
aan medewerker Rogier Wegkamp. 
Hij gaat samen met partner Marjo-
lijn het bedrijf leiden. 

Toon praat redelijk koel over zijn 
vertrek, maar het zal hem zeker wat 
doen. José en hij hebben de onder-
neming namelijk steen voor steen 
opgebouwd tot het succesvolle be-
drijf wat het nu is. Met een goede 
naam tot in de verre omtrek van Sint-
Oedenrode. Dag en nacht is het kop-
pel met de zaak bezig geweest. Klan-
ten hebben dat altijd gewaardeerd. 
Als ze binnenkwamen was één van 
de twee sowieso aanwezig, vaak al-
lebei. Volgend jaar bestaat Van Uden 
Caravantechniek 25 jaar. Dat gaan 
Toon en José vieren, maar niet als 
eigenaar. “Het is mooi geweest. Tijd 
om te stoppen. Dat zal vast wel wen-

nen zijn, maar ooit zou het een keer 
gaan gebeuren. We denken dat het 
tijd is voor nieuwe impulsen, voor 
moderne inzichten. Het is aan Rogier 
en Marjolijn om te continueren  en 
waar nodig zaken te verbeteren. We 
zijn blij dat zij de zaak willen overne-
men. Dan is het in vertrouwde han-
den”, geeft Toon aan.
In 1990 begonnen Toon en José in 
Nijnsel aan een avontuur dat tot 
2014 heeft geduurd. Twee keer werd 
er verhuisd. Toon: “Door de jaren 
heen hebben we een flinke klanten-
kring opgebouwd. Er zijn zelfs klan-
ten bij die op alle drie de locaties een 
caravan bij ons hebben gekocht. Bo-
vendien hebben we veel klanten van 
begin tot nu mogen verwelkomen. 
Van sommigen kopen nu ook de kin-
deren een caravan bij ons. Al onze 
klanten zijn we stuk voor stuk dank-
baar. Dat maakte het werk mede zo 
leuk. De contacten, de verhalen als 
ze terug kwamen van vakantie. Echt 
100 procent. We hebben altijd ge-
probeerd om onze klanten zo goed 
mogelijke service te verlenen. Daar-

naast hebben we altijd met plezier 
verschillende verenigingen gespon-
sord. Ook maatschappelijk droegen 
we ons steentje bij.”
Rogier heeft veel van dichtbij mee-
gemaakt. Hij werkt namelijk al 
vijftien jaar bij Van Uden Caravan-
techniek. Hij en zijn vrouw hebben 
ontzettend veel zin in de nieuwe 
uitdaging. “Het bedrijf staat als een 
huis”, vertelt de nieuwbakken ei-
genaar. “Evenals de naam. We wil-
len het graag voortzetten zoals het 
de laatste jaren is gegaan, maar in 
sommige opzichten ook weer op 
onze eigen manier. Toon zei wel 
eens gekscherend ‘dan moet jij het 
maar doen’.  Tot het op een gege-
ven moment écht ter sprake kwam. 
Toen zijn we er over na gaan den-
ken.” Marjolijn heeft haar baan op 
gezegd om de nieuwe uitdaging aan 
te gaan. Ze zal zich vooral richten op 
de communicatie.
“Ik heb er alle vertrouwen in dat het 
goed gaat komen”, geeft Toon mee. 
“Als ik weg was, nam Rogier het al-
tijd prima over.” 

Rechtgezet
Vorige week stond bij een foto van de vogelshow van de Rooyse 
vogelvereniging geschreven dat Anita Leemans de partner is van voorzitter 
Iwan van der Heijden. Die informatie is niet juist. Daarnaast is zeker ver-
meldenswaardig dat  Indy van de Merendonk algemeen jeugd kampioen is 
geworden tijdens deze jaarlijkse show.
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

The Sharpees U.K.
Zaterdag 22 november 

om 21:00 uur  

KEMI-live 
Zondag 23 november 

om 15:00 uur   

28 november 
Avond van ‘t Nederlandse lied  

Meedoen? Geef je op bij de Ossekop.

Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode biedt U aan:
UW BEDRIJFSRECLAME OP ONZE 

NIEUWE BUURTBUSSEN
In december 2014 krijgt de Buurtbusvereniging Sint-Oedenrode de beschikking over 2 gloed-

nieuwe Arriva-buurtbussen en voor uw bedrijf DE ideale kans uw bedrijfsreclame gemiddeld 12 uur 
per dag op maandag tot en met vrijdag zichtbaar uit te dragen in Best, Boskant, Sint-Oedenrode, 

Olland, Liempde, Boxtel en Schijndel tegen een aantrekkelijk jaartarief.
Nieuw vanaf 2015 is de mogelijkheid van binnen-reclame. Deze reclame-uiting is ideaal voor 

wisselende reclames van uw bedrijf of speciale aanbiedingen.
De reclame-afmetingen zijn door de Provincie vastgesteld bij de uitgifte van de nieuwe concessie. 

Op dit moment zijn de volgende plaatsen nog beschikbaar:

zijpanelen op zowel de linker- als de rechterkant van de buurtbus: 
Gehele zijde 322 cm breed en 55 cm hoog voor €1.400,- per jaar

Bij een dubbele plaatsing (gehele zijde of twee maal halve zijde) wordt op dit bedrag een vaste 
korting  verleend van € 150,- per jaar.

Halve zijde 161 cm breed en 55 cm hoog voor € 700,- per jaar

Binnenzijde:
3x A3-poster links tegen hemel boven raamkant binnenzijde voor € 250,- per jaar

Alle afspraken worden vastgelegd in een reclame-overeenkomst. De kosten van opmaak en 
aanbrengen van uw bedrijfsreclame op de buurtbus komen de eerste maal voor rekening van uw 

bedrijf. U kiest zelf welk reclamebedrijf u inschakelt (b.v. TVE Reclame, Aben Reclame, Xioe Rec-
lame). Het reclamebedrijf dient wel gevestigd te zijn in Sint-Oedenrode of omgeving. 

Voor meer informatie en voor het maken van afspraken kunt U contact op nemen met Gerard van 
Kollenburg (voorzitter) onder 06-51879567 of via e-mail gerardvankollenburg@gmail.com

De buurtbus: uw persoonlijke service in streekvervoer

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Dag van Respect maakt indruk bij 
   Rooise kinderen

Op donderdag 13 november werd de Dag van 
Respect weer gehouden voor de leerlingen van 
de groepen 8 in Sint-Oedenrode. Aan deze 
dag is in onze gemeente de Peacepostercon-
test gekoppeld. De Lions Club afdeling Sint-
Oedenrode en de gemeente organiseren deze 
dag. Curioso, marktplaats voor cultuur educa-
tie ondersteunt hen hierin.

De Peacepostercontest is een wereldwijde wed-
strijd van de Lions. Het thema van dit jaar was: 
Peace, love and understanding. De Lions zorg-
den voor het juiste papier, waarop de posters 
door de leerlingen gemaakt werden. De leer-
krachten konden kunstenares Rianne Brug-
mans vragen om een of meerdere workshops 
te geven op school. Rianne inspireerde de leer-
lingen en moedigde ze aan om eens met een 
andere techniek te werken. De posters werden 
door een jury beoordeeld. 
Twee winnaars van vorig jaar, Diana Alkemade 
en Luc de Laat, hebben dit jaar ook mee geju-
reerd.
Tijdens de bijeenkomst in Mariëndael werden 

de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt.
De winnaars werden uiteindelijk: 1. Aisla van 
den Brand, Odaschool, 2. Maud de Roo, Basis-
school De Sprongh en 3. Lieke van Vonderen, 
Odaschool.

De leerlingen startten de dag  in Mariëndael 
met het bekijken van een film van Amnesty In-
ternational.  Dit jaar was de titel: ‘The Wooden 
Camera’. Het was tijdens de film opvallend stil 
in de zaal: de leerlingen waren duidelijk on-
der de indruk. Na afloop van de film werd de 
prijsuitreiking gedaan door de heer J. ten Ham, 
president van de Lions Club. De Lions hadden 
ook voor elke winnaar een mooie prijs. De bur-
gemeester en wethouder Hendriks hebben in 
de middag op basisschool Eerschot en de Sint 
Franciscusschool gastlessen gegeven in het ka-
der van respect.
De posters zijn voor iedereen te bewonderen in 
de grote zaal van Cultureel Centrum Mariën-
dael vanaf maandag 17 november tot maan-
dag 1 december op werkdagen van 09.30 uur 
tot 21.30 uur.

Dag van Respect maakt indruk bij 
   Rooise kinderen

Burgemeester Maas (l) en John ten Ham reikten de prijzen uit.

Scheiden doe je samen bij Het Scheidingshuys
(Echt)paren die besluiten hun 
leven niet meer gemeenschap-
pelijk voort te zetten doen er 
goed aan voor de afwikkeling 
van hun scheiding een goede 
scheidingsbemiddelaar in de 
arm te nemen. Die bespaart niet 
alleen op de kosten, maar zorgt 
er bovendien voor dat het hele 
proces soepel verloopt. 

Daarbij worden emotionele, fi-
nanciële en fiscale zaken niet uit 
het oog verloren. Bij de afwik-
keling van een scheiding denkt 
het merendeel van de paren die 
het treft in de eerste instantie 
aan het inschakelen van een advocaat, of zelfs 
twee als ze er onderling niet uitkomen of bellen 
met het juridisch loket. Dit is echter niet nodig. 
Goedkoper en effectiever is het inschakelen 
van een goede scheidingsbemiddelaar.

Het Scheidingshuys is een landelijke organisa-
tie. In de regio’s Midden- en Noord Limburg 
en Brabant is Astrid Larue uw bemiddelaar 
en aanspreekpunt. Zij is jurist en werkt vanuit 
haar eigen Scheidingshuys. Larue onderstreept 
dat de scheidingsbemiddelaar meer expertise 
in huis heeft dan de advocaat om het schei-
dingsproces voor beide partners tot een goed 
einde te brengen. De consument heeft belang 
bij kwaliteit. Vooral de laatste jaren is er mede 

door de verslechterde economi-
sche omstandigheden een ex-
plosieve toename te merken van 
het aantal scheidingen. Astrid 
Larue: ”Een advocaat kijkt alleen 
naar de juridische aspecten. Met 
mijn expertise kijk ik veel breder. 
Ik houd niet alleen rekening met 
de juridische, maar ook met de 
emotionele, financiële en fiscale 
aspecten. Dit heeft een duide-
lijke meerwaarde, tegen boven-
dien aanmerkelijk lagere kosten. 
Vaak werkt een advocaat met 
een uurtarief beginnend bij circa 
€ 200 en zelfs oplopend tot het 
dubbele. Ervan uitgaande dat de 

afhandeling van een scheiding al snel tussen de 
20 en 30 uur behelst, dan kun je uitrekenen 
hoe hoog de rekening van de advocaat uitvalt. 
Ik verzorg de hele afhandeling van een schei-
ding vanaf het intakegesprek tot en met afhan-
deling rechtbank voor een afgesproken all-in 
prijs. Overigens heb ik het dan niet alleen over 
echtscheiding, maar ook over ontbinding van 
geregistreerd partnerschap of beëindiging van 
een samenleving.”

Het Scheidingshuys
Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748
E-mail: larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.

advertorial
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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.
Zaterdag 29 november gesloten
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl Vanwege 15 jarig 
bestaan Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode. 
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode. 
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 06-13937343
--------------------------------------
Yoga, massage, balans. Oorkaarsbe-
handelingen voor allerlei oorklachten. 
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken binnen- 
buitenzonwering horren, en bedrijfs-
deuren. Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Yankee Candle geurkaarsen, diverse 
geuren.Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodel-
len matrassen , boxspring, ledikanten, 
korting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4, kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Te koop:
Studie accordeon - piano clavier - 96 
bassen - kleur zwart, in goede staat 
€ 300,-- tel. 06-53691457
--------------------------------------
Diverse posters te koop, vanaf € 4,95
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te Koop: Secsionaal garagedeur kleur 
grijs z.g.a.n. 230cm hoog 250cm breed 
met elektrische bediening en verlich-
ting. Info: H. Verhoeven 06-53818009
--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Wintervio-
len, coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, 
laan en parkbomen. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Te Koop: Natuurstenen schouw 130cm 
breed met Dru inbouw gas-sfeerhaard. 
info: H. Verhoeven 06-53818009
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

   

Een mooie foto uit Boskant. Wie herkent de personen?
Graag uw reactie via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop binnen in ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 35
Deze foto is gemaakt in de 
Petruskerk te Vught. Het is een 
bevrijdingsconcert.

Riek Raaijmakers

Historische beelden

Marktplein
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Leven en werken vanuit je eigen 
kracht. Begeleiding, advies bij verschil-
lende hulpvragen. Praktijk voor per-
soonlijke coaching Willy van Berkel. 
www.willyvanberkel.nl, 0610861979.
--------------------------------------
Voor workshops en lezingen (ook op 
maat gemaakt) over diverse onder-
werpen voor ouders of professionals/
hulpverleners: neem dan contact met 
ons op via www.debundel.net
--------------------------------------
Op jouw KINDERFEESTJE werken 
met kralen!!. Zo leuk. Mogelijk op 
woensdag, zaterdag of zondag in ‘t 
Kralenatelier Borchmolendijk 24a, tel. 
0631230566
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies. Voor meer 
info bel 0413-478388
--------------------------------------

Gevraagd

Te koop GEVRAAGD: (klassieke) sta-
len racefietsen/koersfietsen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, tevens on-
derdelen gezocht: info: 06-19421860 
f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------
GEZOCHT
kleine, leuke (goedkope) winkelruim-
te/kamer of deel van winkel in het 
centrum: 3x5 of 3x6 m2, of: welke 
personen delen met mij een ruimte? 
tel. 0631230566
--------------------------------------
Gevraagd; 
vrijwilligers voor Speel-O-Theek
Maandagavond en/of zaterdagoch-
tend speelotheekrooi@hotmail.nl
--------------------------------------

Cursussen/workshops

Nieuw! Workshops bij Miek’s Stijl.
Op woensdag middag voor kinderen 
(vanaf 6 jaar) Op donderdag ochtend 
voor volwassen van 10.00u-12.00u
Loop even binnen of bel 06-20684866
Kofferen 24, Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417

Wijzigingen in de zorgverzekeringen?
 Laat dit niet uw zorg zijn, 

maar onze zorg! 
Bekijk volgende week onze advertenti e 
voor de nieuwe zorgpremies of zie de 
zorgvergelijker op onze site www.vkgroep.nl

U kunt ook alti jd een afspraak maken 
met een van onze adviseurs

UW ZORG, ONZE BORG

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

www.vkgroep.nl

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

--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 073-
5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------
D’N HUISRAAD voor mooie ge-
bruikte meubelen, Abenhoefweg 7a, 
Eerde. Geopend donderdag,vrijdag 
en zaterdag van 10.30 tpt 16.30u. 
www.denhuisraad.nl
--------------------------------------

Diversen

Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oeden-
rode. Rekeningnummer NL77RA-
BO0143738410
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via
 redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17. 

--------------------------------------
- Wel geld voor kunstgras, geen geld 
voor wat extra loon voor de bijstan-
ders, die gedwongen vrijwilligers 
werk gaan doen? N.A. Denker -

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807
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Meer dan 100 inschrijvingen voor 
De Rooise Kwis

Veel eerder dan ge-
dacht is de “magische 
grens” van 100 inge-
schreven teams be-
reikt. Volgens Robert 
Barclay, één van de 
organisatoren van De 

Rooise Kwis, werd vooraf wel verwacht dat 
100 teams haalbaar zou zijn. Dat ruim een 
maand voor de quiz dit aantal al bereikt is had 
de organisatie niet verwacht. Inschrijven kan 
nog tot en met 22 december. Wie weet waar 
de teller stopt?

Helft van de categorieën bekend
“Un end keuren”, “Mooi Rooi”, “Hedde ’t al 
geheurd” en “Tét zat” waren de vier catego-
rieën die al bekend gemaakt zijn door de orga-
nisatie. De volgende twee categorieën die in de 
quiz opgenomen zijn, zijn “Van veul een bietje” 
en “Bij ons in ‘t turp”. Hiermee zijn zes van de 
twaalf categorieën inmiddels bekend. 

Naborrel
Na afloop van de quiz op 27 december wordt 
er, direct aansluitend aan het inleveren van de 
quizboekjes, om 23:00uur een naborrel ge-

organiseerd in De Beurs met livemuziek van 
“Duo Ryder” met de Rooise zangeres Ryan van  
Langen. Diverse teams gaven vorig jaar aan dat 
ze het leuk zouden vinden om na de quiz met 
andere deelnemers na te praten over ongetwij-
feld een enerverende avond. Deze opmerkin-
gen heeft de organisatie ter harte genomen 
en wordt er dit jaar dus een gezellige naborrel 
georganiseerd voor iedereen die het leuk vindt 
om de quizavond te verlengen.

Inschrijven
Inschrijven voor De Rooise Kwis kan via  
www.derooisekwis.nl. Inschrijfgeld bedraagt 
€15,- per team. Er is geen limiet aan het aan-
tal teams maar wanneer je voor 22 december 
inschrijft ben je in ieder geval verzekerd van 
deelname. Stel jouw team van vrienden, fami-
lie, kennissen, collega’s enz. samen en schrijf je 
in. Een team mag uit een onbeperkt aantal per-
sonen bestaan, maar tussen 7 en 17 personen 
werkt het best.
Via DeMooiRooiKrant, www.mooirooi.nl, 
www.derooisekwis.nl en de twitter en face-
book-pagina’s van De Rooise Kwis blijf je op de 
hoogte gehouden van al het nieuws omtrent 
de Rooise Kwis.

Basisschool Eerschot tegen zinloos geweld

Het lieveheersbeestje is het teken tegen zin-
loos geweld. Vorige week woensdag onthulde 
wethouder Hendriks op basisschool Eerschot 
een tegeltje met dit logo. Twee dezelfde tegels 
hebben inmiddels een plekje gekregen op het 
schoolterrein. Ook op andere manieren ston-
den de kinderen stil bij ‘respect voor elkaar.’

Koss van de Wijdeven (groep 7-8b) en Ot  
Vissers (groep 6a) zitten in de leerlingenraad. 
Zij maakten de ‘week tegen zinloos geweld’ 
van dichtbij mee. Koss: “In onze klas hebben 
we een complimentenmuur gemaakt. Op die 
manier konden we complimenten aan elkaar 
geven.” “Wij deden dat met potloodvlagge-
tjes”, voegt Ot daar aan toe. “Voor Marit heb 
ik daar opgezet dat ze vooruit is gegaan en bij 
iemand anders stond er op ‘Je bent het zon-
netje van de klas.”
Juffrouw Inge van Eindhoven: “Dit hoort bij 

de ‘methode leefstijl’. Hoe gaan we met elkaar 
om? De verschillen tussen mensen, pesten en 
vervelen. Alles komt aan bod. Het hele jaar 
komt dat voorbij, maar tijdens de ‘Week tegen 
zinloos geweld’ staan we er extra bij stil.” De 
afgelopen week konden klassen letters verdie-
nen. Voor de onthulling van de tegel werden de 
letters opgehangen in de sportzaal. Ze vormden 
samen ‘wij zijn aardig voor elkaar.’ Volgens Koss 
merkte ze in de klas dat iedereen zich daar aan 
hield. Nu is het een kwestie van vasthouden…
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Warme chocolademelk 

van € 1,65
 voor € 1,30

November 
December

2014

Seniorenwinkel
Hoofdstraat 127

5481 AD Schijndel
Tel: 073 547 52 78

aanbieding: 
Op vertoon van uw Rooise pas 
ontvangt u 5% korting op alle 

zit- en slaapprodukten

Broodje hamburger 
van €2.50 voor €2.00

Bami of nasischijf van 
€1.50 voor €1.20

Mooie verzorgde handen 
tijdens de feestdagen, voor 
hem en haar, 10 % korting.
Ook cadeaubon mogelijk.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Kerstweekend
22 en 23 november

Onder het genot van warme
chocolademelk en heerlijke
hapjes!!!
Kom gezellig langs
en adem de kerstsfeer!

Openingstijden:
Zaterdag: 09.00 tot 17.00u
Zondag: 12.00 tot 17.00u

Dit weekend
alle kerstspullen

-15%

Eerst een borreltje, dan op jacht

“Keep quiet!” blaft de ruiter te paard 
tegen de driftige, ongeduldige, maar 
ook gehoorzame jachthonden, die 
kwispelend staan te piepen. Met zijn 
- voor mensen niet te horen - fluitje 
houdt hij zijn honden in het gareel. 
Stuk voor stuk worden ze genoemd 
en geteld. Pippa, Popcorn, Biscuit, 
Darling. Knappe koppen hebben de 
namen bedacht. Nog een paar minu-
ten en de slipjacht kan beginnen. 

Voornamelijk Belgen, maar ook een 
handvol ‘jagers’ uit de regio darte-
len zaterdagmiddag met hun paar-
den rondom de Vresselse Hut. Een-
maal te paard krijgen ze een borreltje 
aangereikt. Pal voor de jacht wacht 
een speech en wordt traditioneel 
het glaasje geheven. ‘Op een goede 
jacht”, joelt de paardrijder die eruit 
ziet als een leider. Met blaffende hon-

den en briesende paar-
den vertrekt de meute, 
de honden voorop, de 
geur achterna. Alles 
onder begeleiding van 
hoorngeschal. 
Een half eerder is de 
‘prooi’ al vertrokken. 
Geen levend wild, 
maar een soort zak 
met een sterke geur. De 
honden worden er wild van, gejaagd 
ook. Als razenden banen ze een weg 
door weilanden en door het Vressels 
bos. Het publiek smult als de paarden 
– soms bijna weigerend – over sloten 
springen. De weg over en aan de an-
dere kant het maïsveld weer op. In to-
taal doen 25 ruiters mee aan de eerste 
Nijnselse slipjacht die is georganiseerd 
door Triple-B-Hunt. Ook de leden van 
de Nijnselse Ruiters waren uitgeno-

digd, maar een veelgehoorde reactie 
aan de ‘zijlijn’ is dat de prijs te hoog 
zou zijn. De honden denken er niet bij 
na, de paarden evenmin. Bij hen is het 
de blik op oneindig. Op naar de belo-
ning. En die komt uiteindelijk. Evenals 
voor de ruiters. De borrelglaasjes ko-
men weer tevoorschijn.

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 24 november 2014 vervalt.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft het voornemen de per-
soonsgegevens van onderstaande per-
sonen niet meer bij te houden in de BRP 
(Basisregistratie Personen).
Uit onderzoek van het team Klant Con-
tact Centrum/cluster burgerzaken blijkt 
dat geen uitsluitsel is verkregen over de 
verblijfplaats.

• De heer J.L.L.H.M. Nouwens   
   08-01-1966 Kofferen 1a

• De heer J.P.M. van Os  
   19-11-1955 Magnoliahof 4

Dit voorgenomen besluit kan grote ge-
volgen en/of financiële gevolgen heb-
ben voor de betrokkenen.
Bent u op de hoogte van het huidige 
adres van bovengenoemde personen, 
neem dan contact op met team Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Tel: 0413-481911.

Eénmalige koopkrachttegemoetkoming 2014
Heeft u een laag inkomen? Heeft u bij-
voorbeeld weinig loon of een uitkering?
Dan heeft u misschien recht op extra 
geld van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Zeker als u een bijstandsuitkering heeft 
of een inkomen tot maximaal 110% 
van de geldende bijstandsnorm. Dan 
heeft u recht op de eenmalige koop-
krachttegemoetkoming lage inkomens. 
Bij het vaststellen van het recht op de 
koopkrachttegemoetkoming wordt uw 
vermogen buiten beschouwing gelaten.

De tegemoetkoming bedraagt
€ 100,00 voor een gehuwden/samen-
wonenden
€ 90,00 voor een alleenstaande ouder
€ 70,00 voor een alleenstaande.

Ontvangt u een WWB-uitkering
Wie op 1 september 2014 een bij-
standsuitkering heeft ontvangen van 
de gemeente Sint-Oedenrode, krijgt het 

geld automatisch op zijn of haar reke-
ning gestort. Begin december kunt u het 
bedrag op uw bankrekening verwach-
ten. Daar hoeft u dan niets voor te doen. 
U krijgt daar ook nog een brief over.

Indien u geen WWB-uitkering ontvangt
Degenen die geen bijstandsuitke-
ring ontvangen van de gemeente 
Sint-Oedenrode, kunnen vragen om 
toezending van een aanvraagformulier. 
Let wel op want de aanvraag moet voor 
1 januari 2015 worden ingediend.

U vindt ook meer informatie op: 
www.laaginkomen.nl 
Als u nog vragen hebt of u wilt een aan-
vraagformulier ontvangen dan kunt u op 
werkdagen telefonisch contact opnemen 
met een medewerker van het team Werk, 
Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente 
tussen 9.30 en 10.30 uur. Zij zijn te be-
reiken op nummer (0413) 481911.

Ontwerp wijzigingsplan 
Spreeuwelen 6 te Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 20 no-
vember 2014 tot en met woensdag 31 
december 2014 ontwerp wijzigingsplan 
“Spreeuwelen 6 Sint-Oedenrode” (NL.
IMRO.0846.WP2014BUI03SPRWLN6-
ow01) met bijbehorende stukken ter 
inzage ligt. 

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan heeft betrek-
king op een wijziging van de in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Sint-Oedenrode” opgenomen bestem-
ming “Wonen”. Ten behoeve van de 
splitsing van de woning aan Spreeu-
welen 6 wordt op deze locatie de aan-
duiding “twee aaneen” (tae) aan de be-
stemming toegevoegd. 

Terinzagelegging
In het kader van de zienswijzeprocedu-
re liggen met ingang van donderdag 20 
november 2014 gedurende zes weken 
ter inzage:
•  het ontwerp wijzigingsplan   

“Spreeuwelen 6 Sint-Oedenrode” met 
bijbehorende stukken

•  het ontwerpbesluit “Spreeuwelen 6 

Sint-Oedenrode” met bijbehorende 
stukken

Het wijzigingsplan is in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
op werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tevens is het wijzigingsplan 
raadpleegbaar op de landelijke voor-
ziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op de gemeentelijke website is het 
wijzigingsplan raadpleegbaar via een 
rechtstreekse link naar de landelijke 
voorziening.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen. Schriftelijke zienswijzen die-
nen te worden gericht aan: het college 
van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA te 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk 
om na het maken van een afspraak een 
mondelinge zienswijze in te dienen. 
Daarvoor kunt u telefonisch contact op-
nemen met mevrouw Y. Meijkamp van 
het team Ruimtelijke Ordening, tele-
foonnummer: 0413-481911.

Vervanging bomen Noordelijke Randweg
In de bermen van de Noordelijke Rand-
weg tussen de rotonde bij het tanksta-
tion De Kampen en de Postdijk staan  
45 kastanjes die een slechte vitaliteit 
vertonen. Een groot aantal bomen heeft 
flinke scheuren in de bast als gevolg 
van schorsbrand. Ook de aantastingen 
door de mineermot en de besmetting 
met de kastanjebloedingsziekte maken 
dat hiermee geen toekomstbestendige 

boombeplanting kan ontstaan. Besloten 
is dan ook deze bomen te ruimen en te 
vervangen door een andere soort. Na 
ruiming van de kastanjes zal ter plekke 
van nieuw te planten esdoorns eerst 
grondverbetering worden toegepast. 
De velling- en herplantwerkzaamheden  
zullen de komende weken plaatsvin-
den.  Info: (0413) 481392

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Constantijnstraat ong. ------ 05-11-2014 Kappen 6 sierperen
Dommeloevers ong. ------ 05-11-2014 Kappen 2 kastanjebomen
Johanna v.   ------ 04-11-2014 Kappen 5 kastanjebomen
Brabantlaan
Hoek Julianastraat/ ------ 04-11-2014 Kappen 2 berkenbomen
Irene- straat en 
Mauritsstraat 
Mariannestraat/  ------ 04-11-2014 Kappen 22 lijsterbessen
Paulinestraat 
Ravelstraat ong. ------ 04-11-2014 Kappen 8 lijsterbessen
Dahliastraat ong. ------ 04-11-2014 Kappen 8 elzen
Beukenstraat ong. ------ 04-11-2014 Kappen 14 perenbomen
Clausstraat ong. ------ 05-11-2014 Kappen 2 esdoorns
Granenweg 6 5492 KH 04-11-2014 Bouwen woonhuis
Lieshoutsedijk 25 5491 RV 10-11-2014 Bouwen mantelzorgwoning, 
     pension-stalling en plaatsen 
     lichtmasten en hek- werk
Rijtvenweg 12 5491 PJ 10-11-2014 Oprichten machine- en opslagloodsen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Donderdonksedijk 4 5492 VK  6 weken  Aanpassen luchtwasser
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Venkel 2  5491 KZ 13-11-2014 Kappen 1 eik
Ollandseweg 169 5491 XB 13-11-2014 Kappen 1 wilg, met herplant
Beukenstraat ong. ------ 13-11-2014 Kappen 14 sierperenbomen
Hoek Julianastraat/ ------ 13-11-2014 Kappen 2 berkenbomen
Irenestraat en 
Mauritsstraat 
Johanna van  ------ 13-11-2014 Kappen 5 kastanjebomen
Brabantlaan 
Dahliastraat ------ 14-11-2014 Kappen 8 elzen
Clausstraat ------ 17-11-2014 Kappen 2 esdoorns
Hertog  5492 BA 13-11-2014 Bouwen van een overkapping ten  
Hendrikstraat 1 a    behoeven van een fietsenstalling
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Odendael 1 5492 CT   Intern verbouwen / wijzigen   
     brand technische indeling
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
20 november 2014 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Damianenweg 26 5491 TJ 11-11-2014 Het realiseren van een terras
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
20 november 2014 ter inzage.

Ontwerp exploitatievergunning
Adres  Postcode Ter inzage  Omschrijving
Kofferen 20 5492 BN 20-11-2014 Ontwerp-exploitatievergunning  
     Restaurant ‘Texas Rooi’.
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Jantje van de Burgt

Gezellig en skôn…
dat is mijn Sint-Oedenrode!



Woensdag 19 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 21

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Politieke bijeenkomsten
Achterbanvergadering DGS/BVT
Op dinsdag  25 November  om 19.30 uur is de achterbanvergadering van 
DGS-BVT Rooi in Mariendael. Eventuele vragen via website: 
www.dgs-bvtrooi.nl

Achterbanvergadering Hart voor Rooi

Dinsdag 25 november is er om 20.00 uur weer een achterbanvergadering 
van Hart voor Rooi. We gaan praten over het herindelingsontwerp van 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.
Je bent van harte welkom op het gemeentehuis in de commissiekamer 
van de raadsvleugel.

Openbaar fractieberaad CDA
Op dinsdag 25 november houdt de CDA-fractie een openbaar fractieberaad 
in Mariendael, Laan van Henkeshage 2,  lokaal 20  Aanvang 20.00 uur.

Aan de orde komt de raadsvergadering van 27 november waarin het 
herindelingsvoorstel wordt besproken. Ook andere actuele onderwerpen 
kunnen ingebracht worden. Iedereen is van harte welkom.

Inzameling oud papier
Donderdag 20 november
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur

Maandag 24 november
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 

in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Rooise zoom, Haverland, De 
Hoef en Centrum vanaf 18.30 uur.

Woensdag 26 november
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

 

 

 

 
 

FANFARE NOS JUNGIT APOLLO 

Alle sponsoren voor hun steun: 
 

 
   NLG Productions Club van 100    Gerits man en mode
  
    Lionsclub  De MooiRooikrant  Brekelmans 
  
     De Beurs     Partyservice de Leijer      Okko Project  

 
   Gerard en Netty van Stiphout    B&B de Bimdhoeve 

 
 Hoedemakers bouw en ontwikkeling        Jumbo 
 

         de Knoptoren  Rooise Automobielbedrijven  
 
   Huybregts Relou  RABOBANK  Wovesto  
 
  A. van Liempd sloopbedrijf B.V.     Bakkerij Bekkers
  
     Gemeente Sint - Oedenrode   Fruitcake studio  

 
    Huwa International   Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
    Ahrend    van Dijk Beheer    TV Meierij      ’t Paperas   

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fanfarenja.nl 

Bedankt 
 
 
     

  
 
 
 

 

www.fanfarenja.nl 

Opening 
vrijdag 21 november    

NIEUW GEBOUWDE 
STEENGRILL

1E DRANKJE GRATIS 
(koffie, thee, frisdrank)

RESERVEREN KAN:
Van 09.00 – 16.00 uur op 06-87566076
Van 16.00 – 22.00 uur op 0413-288691

Per mail:  info@kreta-rooi.nl
Per sms

Wij hebben ook cadeaubonnen voor de feestdagen:
Kijk op www.kreta-rooi.nl of mail naar info@kreta-rooi.nl 

Restaurant Kreta, Heuvel 6, Sint-Oedenrode

Alle 
kinder-

schoenen
hAlve prijs 

+ 5 euro !!
m.u.v. slippers, sandalen 

en baby

Alle 
kinder-
kleding

stApelkorting
1-2 stuks 20%
3-4 stuks 30%
5 en meer 40%

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768 | www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl

DE NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN!
 
Vingino  Retour
Flo  Bomba
Z8   Name-it
Petrol  Cars
Tumble ‘n Dry Moodstreet
Quapi   Little Miss Juliette
Beebielove Sevenoneseven
Geisha  Be a Diva

DE NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN!

Red Rag  Develab
Shoesme Hip
Gattino  Zecchino d’Oro
Bumper  Munich
Converse Kanjers
Mim Pi  Retour
Clic  Renata

GRATIS 
kermismuntjes 

bij iedere 
aankoop!

 vanaf € 50,- 

op=op

Start uitverkoop!
Alle kinderschoenen 
halve prijs + 5 euro!!

    m.u.v. baby schoenen

 
  1-2 stuks  20%
  3-4 stuks  30% 
  >5 stuks    40%
  

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768 | www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl

m.u.v. flash collectie

Zondag 23 
november 

koopzondag
12.00 uur tot 17.00 uur

Start uitverkoop!
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Wollerich 
behoudt 
Michelinster 
Maandag is tijdens de presenta-
tie van de nieuwe Michelingids in 
Maastricht bekend geworden wel-
ke restaurants in Nederland hun 
Michelinster behouden, een extra 
Michelinster krijgen of kwijtraken. 
Restaurant Wollerich uit Sint-
Oedenrode heeft al vele jaren een 
Michelinster en zal deze ook ko-
mend jaar behouden.

Voor Gerard en zijn vrouw Meriam 
is dit de achttiende jaargang dat ze 
de ster mogen uitdragen.  De twee 
Nederlandse driesterrenrestaurants 
De Leest en De Librije behouden 
al hun sterren. Er zijn in totaal drie 
nieuwe tweesterrenrestaurants 
bijgekomen. Eentje daarvan is De 
Lindenhof in Nuenen.

De Raekt stapt opnieuw in afvalsector

Van Kaathoven Groep effectueert strategische verkoop
In de afgelopen jaren heeft de Van 
Kaathoven Groep focus aangebracht 
binnen haar bedrijfsactiviteiten en 
is de bedrijfsstructuur gestroom-
lijnd. De afvalspecialist staat weer 
klaar voor groei en is in dit verband 
op zoek gegaan naar een passende 
strategische partner.

Deze week werd met De Raekt In-
vestments uit Eersel een koopover-
eenkomst ondertekend. De organisa-
tie zal onder de naam Van Kaathoven 
in de markt blijven opereren. Namens 
De Raekt zal Rob van Gansewinkel 
(Bedrijfskundige, 1966) toetreden 
als bestuurder. De huidige aandeel-
houders zullen zich verder gaan con-
centreren op hun participatiebedrijf 
‘neovito’. “De familie Van Kaathoven 
heeft alle opties zorgvuldig overwo-
gen en kiest hiermee voor continuï-
teit voor het familiebedrijf, haar me-
dewerkers en opdrachtgevers. Met 
De Raekt kan het bedrijf doorgroeien 
naar een schaalgrootte welke beter 
past bij de huidige marktomstandig-
heden”, aldus Rob van Kaathoven, 
Algemeen Directeur van “Van Kaat-
hoven Groep”.

“Voor De Raekt is de acquisitie van 
het familiebedrijf Van Kaathoven 

een hernieuwde kennismaking met 
de afvalsector. Wij mogen instappen 
in een bedrijf met een mooie historie 
in de afvalmarkt dat altijd met veel 
zorg voor haar klanten en werkne-
mers heeft geacteerd. Het is voor 
ons een eer dat de familie Van Kaat-
hoven de toekomst van haar bedrijf 
aan ons toevertrouwd!” stelt Rob 
van Gansewinkel namens De Raekt.

Over de Van Kaathoven Groep
De Van Kaathoven Groep, opge-
richt in 1960, vindt haar oorsprong 
in transport en logistiek. Door de 
jaren heen zijn de activiteiten uit-
gebreid met afvalinzameling, af-
valverwerking en de verkoop van 
producten uit afval. Met 120 me-
dewerkers en vestigingen in Uden, 
Sint-Oedenrode en Bladel biedt de 
Van Kaathoven Groep verantwoor-
de totaaloplossingen voor afval-
vraagstukken en logistieke dienst-
verlening.

Over De Raekt Investments
De Raekt Investments is een be-
heermaatschappij van de familie Van 
Gansewinkel en staat onder leiding 
van Marcel van Laetem. De Raekt In-
vestments nam al deel in Van Beers 
Recycling in Eersel en Sica Recycling 

in Sittard. Met de overname van de 
Van Kaathoven Groep zet De Raekt 
Investments nu ook een belangrijke 
stap in de inzameling en composte-
ring van afval.
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21 november                    
Alpha-cursus, 18.30 uur
uitstapje tienergroep

22 november                   
Alpha-cursus, 10.00-15.30 uur

23 november                    
Orgelconcert Wouter van der Wilt, 
Martinuskerk-C, 15.00-17.00 uur

24 november                    
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel. 13.45 uur – 14.30 uur
Bijeenkomst dekenaat, 
14.00 – 17.00 uur

25 november                    
Bijeenkomst parochiebestuur,
20.30-22.30 uur
Bijeenkomst doopvoorbereiding

26 november                    
Alpha-cursus, 18.30 -22.30 uur
Bijeenkomst vrijwilligers Nijnsel, 
Beckart, 20.00-22.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Een christen brengt vrede naar anderen. 
Naast vrede brengt een christen ook liefde,

 vriendelijkheid, trouw en vreugde. 
Paus Franciscus

SINTERKLAAS  
 

Viering voor Peuters en Kleuters,  
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen die mee willen vieren. 

 

Zondag 23 november 
 

9.30 uur in de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son 
11.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder in Sint-Oedenrode 

 

 
Wat schrijft Sinterklaas daar? 

Ben je benieuwd? Kom dan zondag. 
We gaan veel muziek maken, dus neem je muziekinstrumentje maar mee! 

Gevormd!

Afgelopen weekend hebben de 44 
jongens en meisjes uit onze parochie 
het sacrament van het Vormsel ont-
vangen. Dit gebeurde in twee vierin-
gen: op zaterdag 15 november in de 
kerk van Sint Genoveva in Breugel en 
op zondag 16 november in de kerk 
van de Heilige Martinus van Tours 
in Sint-Oedenrode. Vicaris-generaal 
Van den Hout diende hen het Vorm-
sel toe. Hij vertelde in zijn preek over 
wat de Heilige Geest voor ons doet: 
Door de Heilige Geest hebben we 
Jezus leren kennen. Hij geeft ons de 
talenten waarmee we ieder op de ei-
gen manier Jezus kunnen volgen. Dat 
gaat pas goed als we deze talenten 
inzetten voor anderen. En de Geest 
geeft ons de moed en kracht om 
Jezus te volgen, ook als dat moeilijk 
is of wordt. 

Voor alle vormelingen had de vicaris 
een passend cadeau bij zich: een boek 

vol verhalen die met Jezus te maken 
hebben, met de titel ‘Jezus kan niet 
voetballen’. Maar wat mogen we wel 
van Jezus verwachten…
Voor een sfeerimpressie en de groeps-
foto van beide vieringen kunt u te-
recht op de website van de parochie.
Wij feliciteren onze vormelingen:
Uit Nijnsel: Gijs Witlox, Jakub Demski, 
Janne Aarts, Jarno Thijssen, Jessica 
van den Berg, Kala Senders, Lukas van 
Hastenberg, Mitch Peters, Rody van 
de Koevering, Roy van Kessel, Donna 
van Liempd, en Wim Raaijmakers. 
Uit Son en Breugel: Juul de Heijde, 
Valerie Doesburg, Ewoud Meertens,
Eline Swinkels, Perno van 
Stuivenberg, Michiel de Vries, Veerle 
de Vries en Thijs Swinkels. Uit Sint-
Oedenrode: Jeanne Akilimali, Emma 
v Weert, Yentle van de Biggelaar, 
Jelmar Laenen, Manuel van 
Oorschodt, Sjoerd Gevers, 
Michelle Vogels, Pieter van den Broek, 
Ingeborg van Erp, Lieke Leeijen, Meike 
van der Vleuten, Merel van den Berk, 
Dirk Schoo, Elke Hulsen, Emma van 
Boekel, Stijn van Vegchel, Ivana van 
Thienen, Thomas Lemmens, Floor 
van de Laar, Rens Roijakkers, Ellis 
Brugmans en Teun van den Eertwegh. 
Uit Boskant Luuk van der Linden en uit 
Olland Wim van de Laar.

We zijn blij met jullie! We zien jullie 
graag terug.

Pastoraal team en werkgroep 
Vormsel parochie H. Oda

Van de pastores.

Het Geloof spreekt ons overal aan!
Twee weken geleden, in het week-
end, fietste ik van de Antoniuskapel 
aan de Lieshoutseweg naar de Maria-
kapel aan de Beverlaan in Son. 

Onderweg kwam ik in Wolfswinkel 
een van onze parochianen tegen en 
hij vroeg mij waar ik naar toe fietste. 
Ik zei dat ik naar de Mariakapel in Son 
ging. Toen gaf hij mij een stukje pa-
pier om te lezen. Toen ik het briefje 
beter bekeek, zag ik dat het een mooi 
gebedje was: “Gebed met een Kaars 
bij het Kapelletje”. Dat gebedje inspi-
reerde me. Ik dacht, in deze drukke, 
moderne tijd, spreekt het geloof de 
mensen nog steeds aan. Ik heb het 
gebedje  laten kopiëren om zo meer 
exemplaren te hebben voor de kapel-
letjes in de omgeving van Rooi en Son 

& Breugel. 
Door de jaren en eeuwen heen heb-
ben we ons geloof van onze vorige 
generaties doorgegeven gekregen. 
Wij zijn heel trots op hen, die van 
die prachtige, mooie en grote kerken 
hebben laten bouwen met een  grote 
toren zodat we die kerk al van ver in 
de omgeving kunnen zien. Een mooie 
kerk bouwen en het geloof stonden 
niet ver van elkaar. 
Zo vond het groot geloof van de vo-
rige generatie een uitstraling in het 
kerkgebouw. Ik hoop dat dit kapel-
gebedje bij de mensen ook aan hun 
geloof een verdere uitstraling mag 
geven..

- Pater Pushparaj HGN.

Sancta Cecilia
Komende zaterdag, 22 
november, staat de hei-
lige Cecilia op de ker-
kelijke kalender. Cecilia 
is een heilige uit het 
vroege christendom. 
Tijdens de christenver-
volgingen in de eerste 

helft van de tweede eeuw stierf zij in 
Rome de marteldood. Cecilia wist haar 
niet-gelovige echtgenoot en een zwa-
ger te overtuigen zich te laten dopen 
en christen te worden. De prijs voor 
deze bekering was hoog in het Ro-
meinse Rijk, waar christenvervolging 
aan de orde van de dag was. Gedrieën 
zijn zij de marteldood gestorven. De 
heilige Cecilia geldt als schutspatro-
nes van kerkkoren en kerkmusici. Dit 
vindt waarschijnlijk haar oorsprong in 
de heidense muziek die Cecilia op haar 
bruiloft kreeg voorgeschoteld. Het was 
voor haar een gruwel om hier naar te 
moeten luisteren. Liever zong Cecilia 
Gods lof. Op of rond haar feestdag 
vieren de kerkkoren hun Ceciliafeest. 
Ze eren daarmee hun patrones en ver-

sterken de onderlinge verbondenheid 
en vriendschap. 
De naderende Ceciliafeesten in onze 
parochie zijn een goede aanleiding om 
allen heel hartelijk te danken die een 
bijdrage leveren aan de kerkmuziek 
in onze parochie: koren, dirigenten 
en organisten. Zij allen dragen bij aan 
waardige en feestelijke vieringen in 
de vijf kerken van onze Odaparochie. 
Dikwijls wordt een beroep gedaan op 
onze koren. En nimmer tevergeefs. 
Op zaterdag, zondag en bij zovele 
vieringen door de week staan onze 
koren klaar om de zang te verzorgen. 
Veel dank voor deze bereidwillige in-
zet. Tevens wensen wij alle koorleden, 
dirigenten en organisten een mooi 
Ceciliafeest toe. Steeds proberen wij 
dat één van de leden van het pastorale 
team aanwezig is om daarmee onze 
dank en waardering tot uitdrukking te 
brengen.

Namens het pastoraal team van de 
H. Odaparochie,
Pastoor Vincent Blom

A a n s t a a n d e 
zondag viert de 
Kerk het feest 
van Christus Ko-

ning. De Eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk (aanvang 9.30 uur) 
krijgt een bijzondere klank. Het jubi-
lerende fanfare-orkest NJA zal deze 

viering opluisteren met een muzikale 
bijdrage. Deze Eucharistie wordt 
ook opgedragen voor de overleden 
leden van Nos Jungit Apollo. Het 
Martinuskoor verzorgt de zang. We 
hopen op een mooie viering voor de 
jubilerende NJA en alle kerkgangers.

feest van Christus Koning

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

www.heiligeodaparochie.nl

Liturgische agenda  
23 - 29 november 2014
23 november: Feest van Christus, 
Koning van het heelal
    
Lezingen van de zondag:
*Ezechiël 34, 11-12. 15-17: 
De Heer zal omzien naar zijn scha-
pen als een herder naar zijn kudde.
*Psalm  23 
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik 
tekort.’
*1 Korintiërs 15, 20-26.28:
Christus zal het koningschap uit-
oefenen tot Hij alle heerschappijen 
onttroond heeft. Dan zal God alles 
in allen zijn.

*Matteus 25, 31-46: 
Rechtvaardigen gaan heen naar 
het eeuwig leven: zij hebben al-
les gedaan voor de geringsten van 
hun broeders, en dus ook voor de 
Koning, Jezus de Christus.

24 november: HH. Andreas 
Dung-Lac, priester en gezellen, 
martelaren
25 november: H. Catharina van 
Alexandrië, maagd en martelares
27 november: H. Oda, maagd, 
patrones van onze parochie

Foto: Bart van der Aa Fotografi e
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Rasartiesten Ferdi Lancee en Nol Havens 
op Roois podium

Het is het Roois Kultuur Kontakt we-
derom gelukt om artiesten met enige 
faam naar het cultuurminnende Sint-
Oedenrode te halen. Afgelopen zater-
dag stonden de rasartiesten Ferdi Lan-
cee en Nol Havens gemoedelijk samen 
op het podium van Cultureel Centrum 
Mariendael. Het was een topavond 
met veel eigen werk van deze ambas-
sadeurs van het Nederlandstalige lied.

Door: Mario Lamers

In 1983 schoot het onbekende bandje 
VOF de Kunst als een meteoor door de 
Europese hitparades met "Suzanne". 
Ferdi Lancee schreef het, Nol Havens 
zong het. Later herhaalde zich het suc-
ces van deze eigenzinnige groep mu-
zikanten met de grote hit "Eén Kopje 
Koffie" (1987). In de midden van de 
jaren ’90 is Nol Havens met VOF de 
Kunst vooral ook populair geworden bij 
kinderen. Ze hebben meerdere kinder-
CD’s gemaakt waarbij ze de gedichten 
van Annie M. G. Schmidt op een zeer 

aanstekelijke wijze op muziek hebben 
gezet. VOF de Kunst was met deze 
liedjes drie seizoenen te zien in 'Se-
samstraat'. In 2005 stond Havens sa-
men met kinderboekenschrijvers in de 
theaters met de voorstelling 'De Luis-
tervink', een voorstelling om kinderen 
aan het lezen te krijgen. Ferdi Lancee 
scoorde in 1982 een hit met “Als ze 
lacht, dan lacht ze echt”.  Qua muziek 
en imago is Lancee het best te typeren 
als de Nederlandse Peter Frampton. Hij 
heeft lange tijd samengewerkt met Pe-
ter Koelewijn. Hij werd later zanger en 
producer van o.a. de zeer succesvolle 
formatie Gare du Nord.

Op het programma stonden met name 
liedjes van de artiesten zelf, zowel Ne-
derlandstalig als Engelstalig. Verder 
stonden er bijdragen op het program-
ma van Erik van Muiswinkel en Ivo de 
Wijs. Er werd geput uit het rijke re-
pertoire van beide heren afzonderlijk, 
maar ook uit het repertoire van Gare 
du Nord, voor wie Lancee 14 jaar lang 

de meeste nummers schreef.
Met respect voor ieders kwaliteiten 
vulden Havens en Lancee elkaar erg 
goed aan. Het ging er gemoedelijk aan 
toe. De liedjes werden veel ingeleid 
met een persoonlijk verhaal. Zo bleek 
dat in zijn kinderjaren Nol Havens ie-
dere zondagochtend naar Sint-Oeden-
rode kwam om zijn broer te bezoeken 
die een priesteropleiding volgde bij de 
Damianen. 
Opvallend mooi was de uitvoering 
anno 2014 van “Eén kopje koffie”. 
Met de jazzy invloeden die Lancee er 
met zijn gitaarspel instopte ontstond 
er een aanstekelijke versie die niet zou 
misstaan in het repertoire van Gare du 
Nord. En uiteraard werd ook “Suzan-
ne” gezongen, waarbij het publiek het 
niet kon laten om luid mee te zingen.

Je gunt deze rasartiesten een volle zaal. 
Het tegendeel was helaas het geval. 
Slechts een handvol mensen had de 
weg naar Mariendael gevonden. Wel-
licht dat de vele activiteiten die er dit 
weekend gepland stonden daar debet 
aan zijn. Het vraagt om bezinning of 
er in Sint-Oedenrode wel behoefte is 
aan een programmering zoals “Suzan-
ne Voorbij”. Daar zullen de betrokken 
organisatoren zich de komende weken 
over gaan buigen. Eén van de mooi-
ste liedjes van de avond was voor mij 
“1001 gemiste kansen”. Ik zou dat ook 
kunnen plaatsen op het wegblijven van 
het publiek: Het is een gemiste kans 
om geen deelgenoot te zijn geweest 
van een fantastische muzikale avond 
waarin we werden meegenomen in 
de mooie herinneringen die Lancee en 
Havens hebben aan de afgelopen 30 
jaar. Een ‘feel good’- avond met twee 
rasmusici uit Tilburg en Zaltbommel die 
weten wat theater maken is. 

Concertlezing met Jan Brokken en Marcel Worms

'Chopin rond de Evenaar' 
Wat had ik me verheugd op wederom 
een concertlezing met Jan Brokken  en 
Marcel Worms. Met mij hadden dat 
vele lezers en louter muziekliefheb-
bers uit Rooi en van ver daarbuiten 
gedaan. Wederom beleefden we een 
heerlijke ochtend waarin woord en 
muziek symbiotisch elkaar versterk-
ten. Jan Brokken heeft niet alleen de 
gave van het woord. Hij is ook een 
geboren performer die zijn lezer, zijn 
publiek meeneemt op ontdekkings-
reis doorheen anderhalve eeuw mu-
ziekgeschiedenis van het Caribisch 
gebied van Nederland.

Door: Mattie De Schepper

In deze lezing vertelt Jan Brokken over 
en beschrijft de wortels van de Antilli-
aanse muziek en de invloed die Europa 
– met name de pianocomposities van 
Chopin – hierop heeft uitgeoefend. 
De opmerkelijke titel die Jan brokken 
gaf aan zijn boek is ontleend aan de 
aanwezigheid van elf Antillianen bij 
de herdenking in Warschau van de 
honderdvijftigste sterfdag van Fryde-
ryk Chopin in oktober 1999. Het hart 
van de componist bevindt zich in War-
schau, terwijl het gebalsemde lichaam 
in Parijs ligt begraven. 

Met liefde en kennis geschreven en 
verteld
Jan Brokken woonde van 1993 tot 
2002 langere periodes op Curaçao en 
raakte gefascineerd door de muziek 
die de Antillianen als 'eigen' beleef-
den. Hij begreep al heel snel waarom 
precies de mazurka's en walsen van 
Chopin omarmd werden. In de muziek 
van Chopin klinkt immers heel sterk de 
taal van de melancholie en passionele 
vurigheid, verfijnd en ritmisch; er kan 
op gedanst worden en voor een Antil-
liaan is muziek alleen maar muziek als 

er op gedanst kan worden. 
Voor Jan Brokken werd de zoektocht 
naar hoe culturen in elkaar overgaan 
een multicultureel en menselijk ver-
haal. De ontmoeting met en de verha-
len over mensen die van muziek hun le-
ven maakten, die grenzen opzochten, 
zich schoolden en uitdroegen waarvan 
ze vervuld waren, verrijkten ook op de 
Antillen zijn kennis en visie over cultu-
rele vermenging. Hij is van die mensen 
en zeker van hun muziek gaan houden 
en dat merk je tijdens zijn lezing. Jan 
Brokken is een kunstenaar in het 
juist doseren van nuttige informatie, 
van met 'couleur locale' geschilderde 
anekdotes  en van louter luisteren 
en genieten. Hier staat een aimabel 
mens die in alle bescheidenheid door 
zijn verhaal de aandacht dicht  bij het 
verhaal brengt dat de muziek ons te 
vertellen heeft.

Marcel Worms: zielsverwant begena-
digd piano vertolker
In eerdere concertlezingen met Jan 
Brokken  hadden wij het genoegen 
om de combinatie van deze twee 
bevlogen mensen mee te maken. Je 
merkt dezelfde intensiteit van inleving. 
Marcel Worms laat de toetsen dansen 

en de snaren laat hij zingen. In virtu-
oos spel en met uiterst genuanceerde 
dynamiek brengt hij deze sfeervolle, 
vaak onstuimige en zeer verrassen-
de muziek tot leven. Er heerste een  
hartverwarmende, vrolijke sfeer in de 
Knoptoren. Je vergat haast dat deze 
kerkruimte overwegend gevuld is met 
inspirerende klanken van een totaal 
ander genre. 
Met als trofee een gesigneerd boek 
van Jan Brokken of een CD met Brazi-
liaanse dansen van Francisco Mignone 
van de hand van Marcel Worms zal 
het publiek nog lang nagenieten van 
deze heerlijke ochtend.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Donderdag 20 november
18.30 uur: Eucharistieviering, aanslui-
tend stille aanbidding
Vrijdag 21 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 22 november
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Harrie Peters
Zondag 23 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Tiny van Grotel-van der Vel-
den, Ietje van Dinther-Raeven, Dilia 
Koks-van Nuland, overleden ouders 
Leenders en zoon Jan.
16.00 uur: Orgel en poëzie met Wal-
ter van der Wilt en Thea Gartz
Dinsdag 
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 22 november  
Geen eucharistie.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 22 november 18.30 uur: 
Eucharistieviering met medewerking 
van het Goede Herderkoor.
Intenties: Jos Schepens vanwege zijn 
verjaardag, Wim en Barbara Goos-
sens – Vermeltfoort, Overleden leden 
van het kerkkoor, Martien van der 
Kallen, Jan van Heesch, Mevrouw 
Heleen Latijnhouwers en Cato, Wil-
lem, Pieter en Joke Latijnhouwers.
Zondag  23 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering met medewerking 
van het Martinuskoor.
Tevens Eerste Heilige Communie les 
2 Eerschot.
Intenties:  Marietje van Houten – van 
de Ven, Miet Oppers – Schepens, Piet 
en Anneke van de Sande – de Wit, 
Gerard en Jo Renders – van Lith, 
Sientje van Laarhoven – Klerkx, Bert 
en Anna Kluytmans – van Acht, Piet 
van der Vleuten, Jan van den Elsen 
namens het Martinuskoor, Tonnie 
Prinssen – van den Berg namens het 
Martinuskoor, Levende en overleden 
leden van het Martinuskoor.
Zondag 11.00 uur: Doopviering van 
Teun Konings en van Lisa van Leeuwen.  
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Donderdag 19.30 uur: repetitie koren 
RKK TV mis.
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 19.00 uur: oefenen Misdie-
naars RKK TV mis.
Na vieringen blijkt dat mensen vaak 
hun bril vergeten. Bent u hem kwijt-
geraakt? Ga dan tijdens openings-
uren naar de kerk. 
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

ODENDAEL 

Zondag 23 november 10.00 uur: 
woord- en communieviering met 
Odendaelkoor.
Intenties: Mevr. van Roosmalen – 
Verspagen, mevr. van Nuland – Aarts, 
Mieke van der Heijden – Gottenbos, 
Mevr. van Nuland – Aarts, Jan Merks 
en Rien Merks.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 23 november, 10.00 uur, Pre-
dikant Ds. Pilon. 

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag 23 nov. om 11.00u.  
Eucharistieviering met  gemengd 
koor.
Intenties: De levende en overleden 
leden van het gemengd koor, Jan v.d. 
Ven, Jans v.d. Meerakker, Martien 
van Kessel, Linard Verstraten, Toos 
Bekx- Verhoeven, Gerard en Bertha 
Verbakel- Wijnen, Janus School, Fam. 
v.d. Boogaard en v.d. Heuvel, Sjef v.d. 
Wijdeven. 

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK,
SON

Woensdag 19 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 22 november
18.30 uur: Eucharistieviering in de 
Sint Genoveva-kerk in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)
Zondag 23 november, Hoogfeest 
Christus Koning
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
Mhz)
intenties: Leenart Egelmeers, Lous 
Petit-van Heijst, Ria van Vlerken-
Kuijpers, An van Dijk-van de Wijde-
ven, Berthe Kremer-Hermans.
Maandag 24 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 26 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 29 november
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

LIEMPDE

22 en 23 november
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Harrie v/d Velden, Sjaan v/d Koe-
vering Scheutjens, Jan v/d Biggelaar 
en dochter Mechelien, Ria Braken 
Bogers, Overleden ouders v/d Sande 
Welvaarts
24 t/m 28 november
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30

GEBED VOOR ZATERDAG EN ZON-
DAG / Christus Koning: Almachtige, 
eeuwige God, al het bestaande hebt 
Gij in uw beminde Zoon onder één 
hoofd willen brengen; Hij is de Ko-
ning van het heelal; wij bidden U, laat 
heel de schepping, verlost uit de sla-
vernij, uw majesteit dienen en U zon-
der ophouden hulde brengen; door 
Christus onze Heer. Amen.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 19 november t/m dinsdag 25 november 2014
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DAMES
BROEK
5 pocket
diverse kleuren
katoen/elastan
maten 34-44

DART
GEWEER
schiet automatisch foam-darts 
door een ingebouwde motor
excl. batterijen

STYROFOAM
FIGUREN
keuze uit diverse foam figuren om de 
leukste creaties mee te maken
ca. 15 cm

SINT
SNOEPGOED
chocolade 3 stuks 115 g,
kikkers en muizen 192 g,
snoepzakje 125 g
of staf met snoep 50 g

NON-WOVEN
SINTERKLAASZAK
diverse prints
100x60 cm 
 
18x16 cm 0.22

TOPCOM
PORTOFOON SET 
groot bereik van ca. 6 km
compatibel  
met andere  
PMRs 446  
systemen

PRINSESSEN
JURK 
keuze uit  
2 modellen
geschikt voor  
4-8 jaar

IJSPEGEL
VERLICHTING 
360 lamps

699 799115

069 079

079 1495

495

VAN GILS
EAU DE TOILETTE
for women or men
75 ml

749

GEDECOREERDE
KERSTKRANS
rond of rechthoekig 
diverse varianten
ca. 38 cm

DECO
KERSTBOOM
met jute voet 
30 cm
excl. kerstballen

60 cm 1.49

LED 
VERLICHTING
20 lamps
warm wit
op batterij 

40 lamps 1.69 
100 lamps 3.99

299

059

1295099

329

KINDER
SWEATER
diverse prints 
en designs 
o.a. Cars en 
Despicable me
polyester
maten 
92-158

219

CONVECTOR
KACHEL
3 standen: 750, 1.250 of  
2.000 Watt
traploos  
instelbaar
2 jaar garantie

1499 599

429

GEURKAARS IN 
THEELICHTHOUDER 
ca. 30 branduren
diverse geuren
8x9 cm

BESTUURBARE 
AUTO
keuze uit veel 
verschillende merken

795

IMPULS
BLENDER
kunststof, 2 snelheden,
180 Watt, 0.5 liter

KINDER
SKI SOKKEN
maten 27-38
2 paar

795
HEREN
BOXERSHORTS
diverse licentie prints 
o.a. The Turtles, The Simpsons 
en Spongebob
maten S-XL

079

PANASONIC 
BATTERIJEN
4 penlights AA,
4 mini penlights AAA 
of 9V blokbatterij

VOOR BUITEN
GEBRUIK

VENTILATOR 
KACHEL
max. 2000 Watt 
2 standen
traploos  
instelbaar

7.99

MINI KERST 
BALLEN 
24 stuks

1.19

HOBBY KERST
ARTIKELEN
maak je eigen 
stoffen 
kersthangers 
of kerstpoppen 
doosje

1.69 

KINDER
SOKKEN
3 paar 
licentie
maten 19-38

1.99

KINDER SKI
HANDSCHOENEN
diverse kleuren
maten XXS-XS

maten S-XL 2.29

BLENDER 
TO GO 
ideaal voor smoothies
met blenderkan als 
bidonfunctie  
250 Watt,  
0.5 liter

10.99 

DAMES
BASIC VEST 
diverse  
kleuren
maten S-XL

4.99 

199
SANEX
DOUCHEGEL
diverse varianten

2-PACK1 LITER

295

MUZIEK
DOOSJE
open het deksel  
en de ballerina
danst op  
de muziek

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

Aanbiedingen geldig van woensdag 19 november t/m dinsdag 25 november 2014
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11 Doelman, bal en winst  
11.3  Volhouden is het devies
Detective Rien Raavens doet in 
opdracht van het Eindhovens Dag-
blad onderzoek naar vermeend 
vals spel in de voetbalwereld.  De 
Sonse Boys lieten de overwinning 
wel heel gemakkelijk aan Ollan-
dia. Rien schrikt van een bericht in 
DeMooiRooiKrant over de diefstal 
van het Martinusbeeld. 

Met de krant onder haar arm stapt 
Rien even later bij haar vader bin-
nen. Koffie, pa?’ Terwijl Rien kof-
fie zet, gromt haar vader: ‘Heb je 
dat gelezen, Rien, over dat stelletje 
vandalen dat ‘t Martinuskapelleke 
heeft vernield?’ ‘Ja, daar word je 
niet vrolijk van. Ik ken de mannen 
die de kapel hebben gebouwd. Het 
is als een carnavalsgrap begonnen, 
maar hartstikke serieuze kerels alle-
maal. Misschien kan ik hier of daar 
wel iets te weten komen. Ik dacht 
bij die foto in de krant: welke groe-
pen dragen zulke mutsen?’ Haar 
vader haalt zijn schouders op, hij 
weet het niet. Rien schenkt koffie 
in. 

‘Heb je intussen nog iets kunnen 
ontdekken over die rare wedstrijd 
van zondag?’ ‘Nee, daarom ben 
ik eigenlijk ook hier. Ik heb weten 
uit te vogelen dat de keeper van 
de Sonse Boys een neef is van de 
scheidsrechter die hier zondag 
floot. Ik ben van plan beide heren 
maar eens te confronteren  met 
wat wij gezien hebben.’  ‘Kijk je 
wel een beetje uit, meisje?’  ‘Nou, 
het zijn geen gangsters, hoor.’ Rien 
lacht er een beetje om. ‘Even iets 
anders: denk je nog wel eens aan 
Ans?’ vraagt haar vader.  ‘Ja, ik 
moet altijd aan haar denken als ik 
jou zie.’ ‘Weet je, ik heb haar aan 
de telefoon gehad. We snappen nu 
van elkaar veel beter hoe het zo 
heeft kunnen lopen, hoe het heeft 
kunnen gaan, zoals het is gegaan. 
Rien stottert: ‘Ja maar, ja maar, 
hoe...?’  ‘Meisje, alles zal duidelijk 
worden, ik beloof het je. Ans komt 
met Kerstmis naar Nederland.’ 

Rien voelt haar maag opspelen en 
haar handen ballen zich tot vuis-
ten. Ze staart naar het kopje dat in-
tussen op de grond ligt. Natuurlijk 
is ze blij dat ze na zoveel jaar haar 
oudere zus terug zal zien maar is 
toch vooral boos en teleurgesteld. 
Ze dacht dat ze een goede doch-
ter was en de afgelopen jaren een 
steun en toeverlaat voor haar va-
der. Nu blijkt dat ze gewoon niet 
meetelt en dat hij dit op zijn eigen 
houtje  regelt zonder haar om raad 
te vragen. Ze voelt de tranen opko-
men, pakt resoluut haar tas en met 
een: ’Ik moet naar een afspraak,’ 
beent ze de kamer uit. Ze laat va-
der Koos in verwarring achter. 

In haar auto komt ze wat tot rust 
en rijdt dan richting Bart. Ze gokt 

er maar op dat hij thuis is en ze 
heeft geluk. Na een groot glas 
water rolt het verhaal eruit. Over 
vader die haar doodleuk vertelt dat 
Ans na veertig jaar met de Kerst-
dagen in Rooi zal zijn. ‘Alsof het 
vanzelfsprekend is dat je dochter 
na veertig jaar stilzwijgen weer 
aanschuift voor de worstenbrood-
jes,’ snuift ze.  Bart is een meester 
in luisteren en langzaam kalmeert 
ze. ‘Waarom kun je niet blij zijn 
met de daadkracht van je vader? Jij 
hebt het spoor naar Ans terugge-
vonden tijdens je vakantie in Zuid-
Afrika. Nu is je vader toch aan zet?’ 
Rien beseft dat zij haar ego nogal 
heeft opgeblazen. Nu ziet ze alles 
weer meer in de juiste proporties. 
‘Je hebt gelijk Bart, we gaan dit jaar 
mooie feestdagen maken’, zegt ze. 

Samen praten ze over wat er nog 
meer speelt: de opdracht van het 
Eindhovens Dagblad waar ze maar 
geen grip op krijgt en de vernieling 
van het beeld van Martinus. Bart 
vertelt dat hij nog langs de Marti-
nuskapel is gefietst. ‘Wat word je 
daar treurig van. DeMooiRooiKrant 
heeft het terecht over de ziel die er-
uit is. Ik zag op heiligemartinus.nl, 
dat er alweer actie is ondernomen 
om de schade te herstellen.’ ‘Laat 
eens kijken, Bart. Kijk, dat bewon-
der ik zo: positief blijven,’ reageert 
Rien. ‘Die lui hebben een enorme 
veerkracht. Daar kun je veel van le-
ren. Dat geldt ook voor mij: bij al-
les rond Ans en de voetbalkwestie. 
Ik zie het ook bij mijn vader terug. 
Leeftijd speelt in dit verband dus 
geen enkele rol.’ ‘Laten we daar 
maar eens een glaasje op drinken,’ 
stelt Bart voor, ‘we geven het niet 
op, dat laten die mensen van de 
kapel ook zien, met hun herstart.’ 
Als Rien later de deur uitgaat zegt 
Bart plechtig in de geest van Marti-
nus:  ‘Mag ik u de mantel der liefde 
aanbieden, mevrouw?’

Thuis maakt Rien plannen. Ze heeft 
meer informatie nodig over de ei-
genaardig verlopen wedstrijd in 
Olland en ze besluit een kijkje te 
gaan nemen op een trainingsavond 
van de Sonse Boys. Verder speuren 
naar scheidsrechter Schuijt staat 
ook op haar programma.  Zondag 
staat ze opnieuw langs de lijn als hij 
weer moet fluiten.  Maar nu eerst 
een mailtje naar haar kinderen om 
over tante Ans te vertellen. 

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter @rooiseraaf

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Een heerlijk avondje uit?

De donkere dagen zijn alweer in 
aantocht, en dus is het tijd voor een 
lichtpuntje: Een sfeervolle muzikale 
avond met een gezellige afterparty 
en mogelijkheid tot diner vooraf. 
Zorg dat je erbij bent op 20 & 21 
december.

Allereerst wil de club het kerstcon-
cert onder jullie aandacht brengen. 
Dit zal plaats vinden in de kerk in 
Nijnsel, waar zo’n 150 zitplaatsen 
zijn met een mooie akoestiek. Het is 
de perfecte locatie voor een intiem 
concert waarbij de gevoelige snaar 
van het publiek geraakt zal worden. 
Samen met twee heel bijzondere 
gast muzikanten, Kathalijne van 
Dongen en Arjan van Twisk willen 
we de Rooise en Nijnselse muzie-
kliefhebbers klaar stomen voor een 

sfeervolle kerst. 
Kathelijn van Dongen (sopraan) is 
een zangeres met een theaterhart. 
Zij studeerde in 2010 cum laude af 
voor haar Master Solozang. Deze 
zangeres heeft haar oorsprong in de 
lichte muziek en musical. Zij zong 
meerdere musicals en won met de 
zangeressen van Femulous het In-
ternationaal Vocal Group Festival. 
Recentelijk was zij de leadzangeres 
in een avondvullende show met or-
kestliederen van Harry Bannink. Op 
haar repertoire staan werken van 
Vivaldi, Händel, Bach, Mozart, Men-
delssohn (Psalm 42), Rossini (Petite 
Messe solennelle), Rutter en Haydn. 
Ze werkte hierbij solistisch met o.a. 
het Concertgebouworkest, Brabants 
orkest, Nationaal Jeugdorkest en 
Florigium Collegium.

Ze hebben voor dit kerstconcert nog 
iets heel bijzonders in petto, een di-
nerarrangement. Kijk voor meer in-
formatie op onze website.

Verder komt er nog een bijzondere 
muzikale avond aan, namelijk: Nijn-
sel Proms! Dit is de eerste in de reeks 
bijzondere concerten. De afgelopen 
twee jaar heeft u al kunnen genieten 
van Nijnsel Meets en nu dus voor het 
eerst Nijnsel Proms. Onze harmonie 
zal in samenwerking met Rooise ver-
enigingen iets moois op touw zetten, 
dit maal met band Eternity. Meer in-
formatie over deze gelegenheid zal 
snel volgen, dus houdt de media 
goed in de gaten. Reserveer in ieder 
geval 30 mei vrij in de agenda! Meer 
info over kaartverkoop verloopt via 
www.harmonienijnsel.nl

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Marktplaatsen zetten vrijwilligers in het zonnetje

De samenwerkende Marktplaatsen 
Maas en Meierij (3M), waaronder 
Curioso, marktplaats voor cultuur-
educatie in Sint- Oedenrode, zijn blij 
met de vele vrijwilligers die jaarlijks 
schoolgroepen ontvangen bij hun 
culturele instelling of vereniging. 
Zonder de inzet van deze vrijwilligers 
kunnen ze geen educatief museum-, 
kasteel-, gilde- of molenbezoek voor-
stellen. Om hen te bedanken organi-
seerde 3M op 14 november een Vrij-

willigersdag i.s.m. Erfgoed Brabant en 
Het Noord Brabants Museum. 

Zo’n 25 vrijwilligers kregen een gezel-
lige dag cadeau, maar natuurlijk was 
er ook veel aandacht voor de nieuwste 
ontwikkelingen binnen cultuuredu-
catie. Onder het genot van een Bos-
sche Bol bestond de eerste helft van 
de ochtend uit een informatief ge-
deelte door Erfgoed Brabant. Cultuur-
educatie met Kwaliteit, doorlopende 

erfgoed leerlijn, onderzoekend leren, 
gouden regels.. stof tot nadenken. 
Daarna werd de groep in tweeën ge-
splitst en volgde iedereen drie educa-
tieactiviteiten in het Noord Brabants 
Museum en maakten de deelnemers 
in duo’s een kort animatiefilmpje met 
erfgoed in de hoofdrol. Tot slot volgde 
een afsluitende lunch in de gedepu-
teerdenzaal. Met nieuwe bagage, in-
spiratie en tevreden gezichten keerden 
de vrijwilligers huiswaarts.
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Huurwoning gezocht
in Sint-Oedenrode

Minimale oppervlakte 80m2

Reacties graag mailen naar:  woning500@gmail.com

nog   dagen

tot carnaval  
88PAPGAT JOURNAAL

Wilma van Roosmalen Skrotvrouw 
van het Jaar

Knalreceptie prins Igo Pap d'n Urste en adjudant Marco

Afgelopen zondag hebben de prins, 
adjudant en hun dames mogen ge-
nieten van een zeer gezellige en 
druk bezochte receptie. Prinsen 
uit het Oiversland en Reigersland, 
vrienden, familie, carnavalsvereni-
gingen en kapellen, allemaal zijn ze 
zondag naar De Beurs gekomen om 
te feliciteren. 

Prins Igo en adjudant Marco werden 
door diverse clubs “getest” of ze wel 
geschikt waren om als prins en adju-
dant de scepter over Papgat te zwaai-
en. Vele opdrachten werden goed 
uitgevoerd met hilarische situaties tot 
gevolg. Maar niet alle opdrachten wer-
den succesvol afgerond. Een daarvan 
was de “ice bucket challenge” waar de 
dames van prins en adjudant toe ge-
dwongen werden. Vastgeketend aan 
een stel stoelen moesten de dames 
toezien hoe prins Igo probeerde de 
sleutel te vinden uit een hele verzame-
ling sleutels. Dat lukte niet waardoor 

de zojuist met water gevulde emmers 
over de hoofden van de dames wer-
den leeggekiept. Maar zoals het met 
carnaval hoort, met een grap en een 
grol, was er stiekem buiten zicht van 
de dames geruild van emmers. Er zat 

geen water meer in, maar confetti. Alle 
schrik was dus voor niets. Op www.
papgat.com is het filmpje te zien van 
de echte uitvoering van de ice bucket 
challenge door de dames.

Zoals gebruikelijk werd omstreeks 11 
over 3 de prinsmobiel door Citroën 
garage Van den Berg aan de prins 
overhandigd. Raymond van den Berg 
had ook nog een tankbon voor het 
koppel bij zich en wenste ze vele vei-
lige kilometers in de prachtig bestic-
kerde witte Citroën C3. Deze zal 
de komende tijd veel in Papgat, en 
met name in Boskant, te vinden zijn. 
Daarnaast hebben de prins en zijn 
adjudant weer met de Deurdouwers 
afgesproken om met de prinsmobiel 
in Tours de kaarsen te laten wijden. 

Tijdens de receptie werden ook de 
uitleg / de gedachten achter de elf in 
de pers verschenen tips uitgelegd. In 
deze krant wordt door de prins voor 
iedereen die niet in de gelegenheid 
was om naar de receptie te komen 
de tips ook nogmaals uitgelegd.

Tijdens het zaterdag gehouden 11-
11 bal van CV ’t Skrothupke (waar 
het in Oud Rooy gezellig vertoeven 
was onder het motto: De Nixx Fac-
tor) is Wilma van Roosmalen verko-
zen tot Skrotvrouw 2014-2015.

Ieder jaar wordt er iemand geko-
zen die zich op allerlei gebied inzet 
voor de club. Wilma is betrokken 
bij de organisatie van het halfvas-
tenspektakel, kaartavond, optocht, 
carnavalswagen, vlooienmarkt en 
heeft vele jaren namens de club op-
getreden met Hupke Skrot tijdens de 
Rooise Prinsenzittingen. Ze is altijd 
bereid te helpen waar nodig en is 
een carnavalsvierster puur sang. Alle 

reden dan ook voor de toewijzings-
commissie om haar dit seizoen deze 
titel toe te kennen.

COLUMN
Prins Igo

In één woord fantastisch
Beste Papbuiken, Papbuikinnen en 
Papbuikskes. In navolging van Prins 
Erwin zal ook ik, Prins Igo Pap d’n 
Urste, jullie regelmatig op de hoog-
te houden van het reilen en zeilen 
tijdens dit carnavalsseizoen.

Samen met mijn adjudant en kame-
raad Marco, onze vrouwen en de 
kinderen, hebben wij al enorm ge-
noten van de afgelopen week. Nog 
maar een dag of 11 geleden werden 
we onthuld. Op het moment dat ik 
uit onze LepKpeL wist te ontsnappen, 
voelde ik de adrenaline steeds meer 
opborrelen. Het geeft een enorm 
kick om dan tevoorschijn te komen 
en onthaald te worden door een zeer 
enthousiaste menigte. We hebben 
hele mooie, lieve en fijne woorden en 
felicitaties mogen ontvangen. Ieder-
een heel veel dank daarvoor.
De dag na de onthulling was we-
derom een feest. Allereerst een sere-
nade van onze eigen LepKpeL mid-
den op straat bij ons voor de deur. 
Dat is gelukkig in ons mooie Boskant 
nog mogelijk. De weergoden waren 
ons goed gezind en het was dan ook 
prachtig weer, waardoor het mo-
gelijk was met alle aanwezigen op 
straat in het zonnetje het glas te hef-
fen met de enige echte onvervalste 
Lépkes-champagne. Daarna werd 
nog lang nagepraat over de ont-

hulling en alle vermoedens die er al 
waren dat wij, Marco en ik, het neije 
koppel zouden worden, de uitleg 
van enkele tips en wederom vele fe-
licitaties. Familie, vrienden, Lèpkes, 
Raad van 11, Stichting Papgat, Hof-
dames, jagers. Iedereen was er! 
Afgelopen zondag hebben we een 
fantastische receptie aangeboden 
gekregen van de Stichting. Wat heb-
ben wij genoten! Ik kan me vergis-
sen, maar volgens mij heb ik heel 
Papgat voorbij zien komen. Met mu-
ziek en ludieke, carnavaleske acts, 
mooie woorden en hier en daar een 
steek – ook onder water - was het 
een ware happening. Hoe iedereen 
aan alle informatie over ons komt, is 
mij nog steeds een raadsel, maar het 
klopte (meestal) precies. Het schijnt 
dat ik met enige regelmaat ‘fan-
tastisch’ zeg en schrijf, maar ja wat 
wil je dan? Om dit mee te mogen 
maken als Prins van Papgat is in één 
woord ook echt FANTASTISCH! 
Vanaf nu schijnt alles in een stroom-
versnelling te gaan en wordt ons ge-
adviseerd 5 kwartieren in een uur te 
genieten. Ik denk dat we er 6 van 
gaan maken. Papgat bedankt voor 
deze vliegende start. En Papgat wij 
zen nie te stuiten en houwen pas op 
as ze gaon sluiten. Alààf. 

Prins Igo Pap d’n Urste.

De echte betekenis van de tips 
Beste inwoners van ons mooie Pap-
gat. Wat hebben wij, Prins Igo Pap 
d’n Urste en Adjudant Marco, geno-
ten van alle voorbereidingen, waar-
onder het maken van de tips. Ans 
en Jos zaten soms gevaarlijk dicht 
in de buurt met de uitleg die zij ga-
ven aan de tips. Hieronder vind je 
de werkelijke uitleg, zoals wij die 
hebben bedacht. En ja, soms is het 
ver gezocht, maar als je het leest en 
ons (een beetje) kent, denk je waar-
schijnlijk: Och ja, natuurlijk.

Tip 1. 3x3+1 = 11
De 1ste keer 3 + 1 staat voor het ge-
zin van de Prins. Dat bestaat uit 3 
vrouwen (1 vrouw en 2 dochters) en 
1 man. De 2de keer 3 + 1 staat voor 
het gezin van de Adjudant dat een-
zelfde samenstelling heeft. De 3de 
keer 3 + 1 staat voor de huisnum-
mers. De Prins woont op nummer 3 
en de Adjudant op nummer 1. Dat 
de uitkomst 11 is, spreekt natuurlijk 
voor zich. 11 is immers het symbo-
lisch getal dat staat voor carnaval. 

Tip 2. Het volgt elkaar skon op.
De Prins is 40, de Adjudant is 41 jaar. 
Daarnaast zijn de dochters van bei-
den precies opeenvolgend in leeftijd. 
Linda Verstappen is 7, Lenne van 
Roosmalen is 8, Meike van Roosma-
len is 9 en Anke Verstappen is 10. 
Ook dat volgt elkaar dus mooi op.

Tip 3: Hij heeft al eens in de raad 
gezeten.
De Prins heeft de afgelopen 4 jaar in 
de Ouderraad van BS Franciscus uit 
Boskant gezeten. 

Tip 4. Ze klappen d’r dik tegen.
De Prins, zijn vrouw, de vrouw van 
de Adjudant, Meike en Lenne zijn 
met grote regelmaat te vinden op de 
tennisbanen van Tv Boskant.

Tip 5. D’r zit behoorlijk wa muziek in.
De Prins is docent muziek aan het 
Kempenhorst college in Oirschot. 
Daarnaast blaast hij mee in de Lep-
KpeL. De vrouw van de Prins speelt 
dwarsfluit, Meike speelt saxofoon 
en Lenne speelt Piano. Een muzikaal 
gezin dus.

Tip 6:  https://www.youtube.com/
watch?v=Jj4nJ1YEAp4  
We dachten dit jaar: “Laten we eens 
een keer iets anders proberen.” Nou 
dat is goed ontvangen door jullie. 
Het aantal hits van de video op de 
site is kort na het uitkomen van de 
tip met 10 duizenden gestegen. De 
reden van dit nummer is eenvoudig 
te verklaren. In de video is te zien 
dat er een kaartspel wordt gespeeld. 
Elke maand rikken de Prins en de 
Adjudant samen met vrienden. 

Tip 7: Tis um mi de paplepel inge-
givve
Van jongs af aan viert de Prins al 
carnaval, bouwde hij met zijn vader 
mee aan de wagen van de RBV en 
deed mee in de optocht.

Tip 8: Zij zen di joar pas 55 joar
De Adjudant is 41 jaar. 4 en 1 is sa-
men 5. Zijn vrouw is 32 jaar. 3 en 2 is 
ook 5. Beide 5-en bij elkaar maakt 55.

Tip 9: Rood, geel en gruun stao ze 
goed!
Beide echtparen zijn al jaren lid van 
C.C. De Lèpkes uit Boskant. Als je 
rood en geel mengt, krijg je oranje. 
Zet dat naast groen en je hebt de 
clubkleuren van C.C. De Lèpkes.

Tip 10: We houwe pas op as ze 
goan sluiten
Prins en Adjudant zijn niet zo goed in 
het naar huis gaan aan het einde van 
een feestje of avondje stappen. Daar 
staan ze bij vrienden en bekenden ook 
wel om bekend. Dat gegeven is dan 
ook de basis geweest van de spreuk van 
dit jaar: Papgat wij zen nie te stuiten, en 
houwen pas op as ze gaon sluiten!

Tip 11:  ‘Advies van de Neije vur de 
jeugd: Carnaval is kei moi. Goa ge-
rust oe gang, mar comazuipen heurt 
doar echt ni bij’
Hoe dichter naar de onthulling, hoe 
dichter de tips bij het koppel zelf 
staan. Deze keer kon het niet dui-
delijker. De namen van de Prins en 
Adjudant staan namelijk letterlijk in 
de tekst. ‘… kei moI. GOa …  MAR 
COmazuipen …’. Daarnaast is de 
moraal van de tekst natuurlijk wel 
iets wat wij als Prins en Adjudant 
ondersteunen.

Dat waren dan de tips. Zo heel moei-
lijk waren ze niet, toch? Wij wensen 
iedereen een fantastische voorbe-
reiding naar het feest der feesten; 
Carnaval en hopen jullie allemaal te 
ontmoeten om er met alle inwoners 
van Papgat een fantastisch jaar van 
te maken. Saluut en Alaaf

Film: TV Meierij
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Mooi in de regio

VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN

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

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT
 TEGELS • PVC VLOEREN

UIT EIGEN IMPORT!

Reünie basisschool de Stokland
Op 10 januari 2015 vindt er een re-
unie plaats op Basisschool de Stok-
land, Jupiterstraat 3 in Breugel. Tijd: 
van 20.00-01.00 uur.

Alle oud leerlingen en lerar(ess)

en die boven de 18 jaar zijn, zijn 
van harte uitgenodigd. Voor meer 
informatie kunt u terecht op te-
lefoonnummer 0499 463762 of 
u kunt een e-mail sturen naar: 
reuniestokland@outlook.com.

De Kerstmarkt met 
regionale standhouders
In een sfeervolle Kerstambiance 
kunnen bezoekers op donderdag-
avond 27 november aanstaande 
van 18.30 tot 22.00 uur kerstinko-
pen doen bij de Brasserie Thermae 
Son. In de Brasserie en zalen zullen 
diverse standhouders uit de regio 
kleding, sieraden, tassen, delicates-
sen, boeken en woonaccessoires 
aanbieden. Een wijnspecialist en 
zelfs een theespecialist zal aanwe-
zig zijn. Lekker proeven en kennis-
maken met de diverse producten en 
diensten. Unieke aanbieders zoals 
de Wereldwinkel Son en Breugel 

en Nova Fresco Delicatessen zul-
len aanwezig zijn. En wat te denken 
van een leuke creatieve workshop? 
Aangeboden door hobbyspecialist 
Always Present uit Son en Breugel. 

De entree is gratis en bij ontvangst 
krijgt iedere bezoeker een heer-
lijk glas glühwein. De bezoeker 
dient de ingang van de Brasserie 
binnen te lopen voor ontvangst. 
Voor meer informatie kijk op 
www.thermaeson.nl. Thermae Son 
is gelegen aan de Thermaelaan 2 in 
Son en Breugel.

advertorial

Houtdraaien, het creatieve ambacht
Voor alle mensen die een passie met 
hout hebben of willen hebben. Mart 
van Dulmen uit Liempde is een cursus 
houtdraaien gestart, vanuit zijn passie 
voor het ambacht.

Van Dulmen is 66 jaar en altijd in de 
bouw werkzaam geweest. Hij begon 
als timmerman en al snel groeide hij 
door tot directeur van een middelgroot 
bouwbedrijf. Zijn hobby als houtwer-
ker schoot er aardig bij in. Van Dulmen: 
“Het werken met hout is vanaf mijn 
jonge jaren mijn ding geweest, dus 

toen ik kon stoppen met werken heb ik 
dit weer voortvarend opgepakt. Vooral 
het houtdraaien werd mijn passie en ik 
heb daar dan ook verschillende cursus-
sen in gevolgd. Nu heb ik het ook altijd 
leuk gevonden om het ambachtelijke 
van vele beroepen onder de aandacht 
te brengen, omdat dat naar mijn me-
ning te veel onder gewaardeerd wordt 
en er te weinig of geen opleidingen 
voor zijn. Dus nu wil ik graag als hob-
byist houtdraaier deze kennis doorge-
ven aan belangstellenden.”
Tel: 06 53 67 4991

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 

te Veghel
Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 

te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

40 jaar jubileum in OJC de Werf 

Nadat ze de laatste tijd alleen met 
slecht nieuws de krant hebben ge-
haald is het nu tijd voor iets leuks. 
Het 40 jaar jubileum van OJC de 
Werf gaat gevierd worden. En wel 
op 22 november.

Over de toekomst kunnen ze nog 
steeds weinig zeggen maar dat is 
geen reden om niet bij het 40 jaar 
bestaan van OJC de Werf stil te 
staan. Ze zijn nog altijd beter in een 
feest vieren dan in teneur niets doen. 
De avond zal er als volgt uitzien: van 

19:00 uur tot 21:30 uur is er receptie 
waar lekker bijgekletst kan worden 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Vanaf 21:30 uur is het 
tijd voor de feestavond. 

Ze hebben voor dit feest twee unie-
ke acts geregeld die alleen maar met 
vinyl draaien. De avond zal geopend 
worden door Vuig Vinyl en 2 Fat 
guys go Vinyl zal de avond afsluiten. 
De entree is gratis en voor iedereen 
zal er een welkomstdrankje klaar 
staan.

Ondertekening overeenkomsten 
jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning
Vrijdag 14 november, hebben ge-
meenten en zorgaanbieders van 
de regio Noordoost Brabant en 
subregio de Meierij symbolisch de 
inkoopovereenkomsten getekend, 
voor respectievelijk jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Voor de maatschappelijke onder-
steuning hebben alle 24 geselec-
teerde aanbieders in de Meierij de 
overeenkomsten inmiddels gete-
kend.  Wat betreft jeugdhulp zijn in 
Noordoost Brabant de meeste con-
tracten ondertekend. Het gaat om 
98 jeugdhulpaanbieders. Zij ont-
vingen een aanbod dat uitgaat van 
een korting van 15%. Meer dan 
tachtig procent van de aanbieders 
heeft dit aanbod geaccepteerd.

Met vier grote aanbieders van ge-
specialiseerde jeugdzorg wordt nog 
gesproken. Voor deze aanbieders 
zijn het kortingspercentage en de 
complexiteit, knelpunten. Betrok-

ken partijen hebben tijdens de bij-
eenkomst het vertrouwen in een 
oplossing uitgesproken. Ze bena-
drukten, dat de relatie met de ge-
meenten goed is en dat zij zelf hun 
uiterste best gaan doen voor een 
oplossing.

Ondertekening
Met de symbolische ondertekening 
werd de samenwerking en over-
eenstemming tussen gemeenten 
en zorgaanbieders bekrachtigd. 
De jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en 2016 zijn 
hiermee geborgd, voor respectie-
velijk regio Noordoost Brabant en 
de Meierij.

Gezamenlijke verdienste 
Gemeenten en zorgaanbieders in 
de regio Noordoost Brabant en de 
Meierij hebben de afgelopen an-
derhalf jaar aan de inkoopovereen-
komsten gewerkt.
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Je laatste kans op een nieuwbouwwoning in de wijk Salderes in Best. Wooninc. realiseert hier 61 koopwoningen 

met een verkoopprijs vanaf € 169.000. Via de gemeente is er voor de inwoners van Best een starterslening 

mogelijk. Kijk op www.parkwachters.nl voor een overzicht van alle woningtypen.

STARTERSWONINGEN AAN HET PARK IN DE WIJK SALDERES
Het merendeel van de woningen is gelegen aan het park. Dit gedeelte is vrij van doorgaand verkeer en wordt 

voorzien van speelvoorzieningen voor kinderen. De wijk Salderes ligt dichtbij het station en vlak bij het winkel-

centrum en allerlei dagelijkse voorzieningen. Bovendien is de wijk goed bereikbaar vanuit Eindhoven en de 

omliggende dorpen.

Start verkoop 
18 november 
gemiSt?
Haal dan je brochure persoonlijk op bij één 

van de verkopende makelaars.  

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

18 T/M 23 NOVEMBER 
15 % KORTING* OP DE GEHELE 

SUPERTRASH COLLECTIE 
ZONDAG 23 NOVEMBER OPEN VAN 12 – 17 UUR

*niet met terugwerkende kracht op eerder gedane aankopen

Kofferen 21 a 5492 BL Sint-Oedenrode | 0413-470561 | www.switchfashion.nl

BtB strijkt neer in Nijnsel

De Rooise business-to-business (BtB) 
vereniging komt iedere maand bij el-
kaar. Daarbij brengt het regelmatig 
een bezoek aan bedrijven of instan-
ties. Afgelopen dinsdagavond streek 
de club neer bij De Beckart in Nijnsel. 

Het gemeenschapshuis is onlangs op-
geknapt en de toekomst ziet er ineens 
heel anders uit. Frans Sijbers, voorzit-
ter van Nijnsels Algemeen Belang, on-
derstreepte dat in zijn toespraak. Hij 
gaf aan dat een nieuwe impuls er voor 
zorgt dat De Beckart weer meetelt en 
dat het bestuur er alles aan doet om de 
leefbaarheid in het dorp te vergroten. 
Dat kregen de aanwezige onderne-

mers dan ook te zien. 
Tijdens een rondlei-
ding zagen ze wat er 
allemaal veranderd is 
en gaat veranderen in 
het gemeenschapshuis. 
Daarbij kon buurman 
The Joy natuurlijk niet 
ontbreken en was de 
Harry Vulders zaal de 
uitvalsbasis.
Toch is het niet alleen 
De Beckart die een 
nieuwe weg inslaat. Ook de dorps-
raad is druk bezig met het uitwerken 
van nieuwe ideeën. Zo zocht voorzit-
ter René Voss in zijn toespraak duide-
lijk de samenwerking met bedrijven en 
vertelde hij over het IDOP. Het centrum 
van Nijnsel gaat er anders uit zien. De 
schop gaat dit jaar nog de grond in. Het 
eerste zichtbare onderdeel zijn de ver-
keersborden die het vrachtverkeer uit 
het hart gaan weren. Die worden eind 
deze maand geplaatst.
Behalve de Nijnselse inbreng kregen 

drie mensen de kans om hun onderne-
ming of initiatief te promoten. In drie 
keer tien minuten kwamen Rooi Werkt, 
Bart van der Kallen van Zilverblad in-
formatiebeveiliging en Christianne 
Verfuurden van Kehrens Snoeks aan 
het woord. Arent van Dijk pakte in een 
‘one-minute-fame’ zijn moment om te 
informeren over de Ondernemersaca-
demie. Zo slurpten de aanwezigen veel 
informatie op in De Beckart, maar bleef 
er gelukkig ook nog wat tijd over om te 
netwerken. 

Frans Sijbers informeerde de gasten 
over het wel en wee in de Beckart.

Voorzitter van de Dorpsraad, René Voss, 
maakte ook zijn opwachting.

Jaarvergadering Dorpsraad Olland

Thema Woningbouw in Olland
Op maandag 1 december 2014 
houdt de Ollandse Dorpsraad een 
Jaarvergadering met als thema Wo-
ningbouw in Olland.

Olland is een gemeenschap met een 
rijk verenigingsleven en goede voor-
zieningen. Zo kunnen ze trots zijn 
op bijvoorbeeld de multifunctionele 
accommodatie De Loop’r met basis-
school, kinderopvang, ontmoetings-
centrum en sportzaal, de speeltuin, de 
sportkooi en het sportpark Ekkerzicht 
dat dit jaar al weer 10 jaar bestaat.
Voor de leefbaarheid is het belang-
rijk dat er draagvlak is en blijft en 
aanwas blijft komen voor het be-
houd en het bestaansrecht van de 
Ollandse verenigingen en voorzie-
ningen. Maar dit komt in gevaar als 
er in Olland niet gebouwd wordt 
voor jongeren. Nu vertrekt de jeugd 
noodgedwongen naar elders.

De toekomst van Olland…
Samen met de gemeente Sint-
Oedenrode en woningbouwvereni-
ging Wovesto wil de Dorpsraad de 
kansen en mogelijkheden voor wo-
ningbouw in Olland laten zien op 
maandag 1 december.
Zo geeft wethouder Jan van 
Burgsteden een toelichting op de 

mogelijke bouwlocaties in Olland.
Ook wil hij met belangstellenden in 
gesprek komen om bouwplannen te 
ondersteunen in plaats van regels 
opleggen. Leo Overmars informeert 
de aanwezigen vanuit Wovesto over 
de bouwplannen in Olland en wil 
graag met belangstellenden in ge-
sprek over hun wensen.

Wensen, plannen
Iedereen, maar zeker de Ollandse 
jeugd, is op maandag 1 december 
vanaf 20.00 uur van harte welkom in 
De Loop’r, Pastoor Smitsstraat 40. Een 
avond om elkaar te informeren, wen-
sen te uiten, initiatieven in kaart te 
brengen, plannen te smeden. Kortom 
een belangrijke avond voor de toe-
komst van Olland. Kom op 1 decem-
ber naar De Loop’r. Praat mee, denk 
mee en laat je idee / mening horen.

Volg ons in deze krant:

Pagina 8
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Hennie van Osch

Via deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor de titel 

‘Ondernemer van het Jaar’
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HENNIE VAN OSCH  
TVE RECLAME

met zijn uitverkiezing tot 
Ondernemer van het Jaar

vv Nijnsel/TVE Reclame 
feliciteert zijn hoofdsponsor 

Hennie van Osch 
met zijn verkiezing tot 
Ondernemer van het 

Jaar 2014 !!!

Drie finalisten
Van de zeven kandidaten die in de 
startblokken stonden voor de race 
om de titel 'Ondernemer van het 
jaar 2014', wisten Dennis Ketelaars, 
Lambert Brouwers en Hennie van 
Osch de eindronde in 'De Beurs' te 
bereiken. Daar mochten de drie nog 
overgebleven ondernemers zich nog 
één keer voor de jury en het publiek 
presenteren. Niet alleen zichzelf. 
Maar ze konden vooral het bedrijf, 
hun onderneming, laten zien voor-
dat de jury met het finale oordeel 
zou komen.

De organisatie van de verkiezing On-
dernemer van het jaar was net zoals 
de afgelopen jaren in handen van de 
Rooise afdeling van de Lions. De Li-
ons staan er vooral om bekend dat zij 
zich inzetten om in hoofdzaak bin-
nen de Rooise gemeenschap goede 
doelen te realiseren of in elk geval 

een behoorlijke bijdrage te leveren 
bij het tot stand komen daarvan. Een 
van die goede doelen is de komst van 
een Hospice naar Sint-Oedenrode. 
Daarom was er een veiling van di-
verse producten en diensten onder 
leiding van veilingmeester Kees Wee-
der. Met de stukken die hij onder de 
hamer bracht konden de Lions een 
bijdrage van ruim 5500 euro leveren 
aan het Hospice.

Alle kandidaten zijn toppers
Na het toetje was het tijd om de 
ondernemer van het jaar bekend te 
maken. Voor de drie overgebleven 
genomineerden steeg de spanning 
tot ongekende hoogte. Want, zoals 
wethouder van economische zaken, 
Jan van Burgsteden, aangaf waren 
alle kandidaten op hun eigen manier 
toppers. Toch kon er maar één win-
nen en dat werd Hennie van Osch 
van TVE-Reclame.

Nog nooit meer dan een tientje ge-
wonnen
Van Osch reageerde na afloop en-
thousiast op de titel. “Tot nu toe heb 
ik nog nooit meer gewonnen dan 
een tientje in de staatsloterij en nu 
dan dit. Maar ik wil wel benadruk-
ken dat de titel niet alleen voor mij 
is, maar voor alle mensen die bij TVE 
werken. Zonder deze mensen had-
den we niet op kunnen bouwen wat 
er nu is”.  

TVE behoort nu tot de top 5 van 
soortgelijke bedrijven in Nederland. 
Maar het doel is om in de Europese 
top 5 te komen. Momenteel werkt 
het bedrijf onder andere in Frank-
rijk, Duitsland en België. Maar ook 
overzees in Engeland en Ierland zijn 
er opdrachtgevers en  sinds enkele 
maanden is TVE zelfs actief in Scan-
dinavië.

Innovatief
Maar ook is TVE een innovatief be-
drijf. Samen met gerenommeerde 
fabrikanten zoals AGFA werken Van 
Osch en zijn team aan de ontwikke-
ling van machines om nog efficiënter 
en sneller te kunnen drukken. Dat 
bedrijven als AGFA  al in zo'n vroeg 
stadium contact zoeken zegt ook 
iets over de kundigheid van TVE.

Zoals bij bijna elke titel is er ook 
voor de Ondernemer van het Jaar 
een geldprijs beschikbaar. De bij de 
titel horende geldprijs van duizend 
euro stelde Van Osch beschikbaar 
aan Welzijn de Meierij. “Omdat ik 
het leuk vind dat deze stichting zo-
wel in Schijndel waar ik woon en in 
Sint-Oedenrode waar ik werk, zo-
veel goede dingen doet”, zo sluit 
Van Osch af.

Vervolg voorpagina

Hennie van Osch ondernemer van het jaar
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Ok ’n auw monnika maokt muziek,  
es ge mer kunt speule.
Gezegd van oudere mensen die verliefd worden.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

Rolstoelers voortaan ook welkom in Buurtbus

Gelukkig!
Dit kostte me
4 sets banden

per week!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Theo Bekkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Deze week helaas 

geen goede oplossing

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Dag van tolerantie?  Elk jaar!

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Doordacht 

ik heb een bril aangeschaft, 
zogezegd zwart getint, 
uit het assortiment van de opticien
waarin men er duizend en een vindt

nog eer een deskundige dame 
haar diensten had aangeboden
of kond deed over een
tijdelijke actie of reclame

had ik de twee neusringen
al vast in mijn hand
de mevrouw brabbelde snel, ja
uw keuze is geheel in de mode

in de loop van de jaren
was mijn denken verder
gerijpt tot hedendaags 
kijken in zwart – wit;

door letters op wit papier,
de toetsen van mijn orgelklavier
en niet te vergeten mijn voorbeeld;
ook ’s land bestuur weet hoe dat zit

een visie waarbij ik niet diep graaf;
het is of goed of het is slecht
wellicht rechtlijnig, doch eenvoudig
en zogezegd burgerlijk braaf

een jarenlange studie 
ging er aan voor af,
iedere dag het doorbladeren van
mijn favoriete krant “de Telegraaf”



Woensdag 19 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 33

Terug in de tijd...
Buitenrust

Er zijn talloze plekken die de naam 
Buitenrust dragen. Het is een il-
lustere naam voor meestal statige 
panden opgericht als woonhuis, 
met diverse dienstgebouwen in een 
omliggend park. Een dergelijk huis 
stond op de plek van het huidige 
Vredespaleis in Den Haag, in 1839 
aangekocht en ingrijpend verbouwd 
tot Paleis door de toenmalige Prins 
van Oranje, de latere Koning Wil-
lem ll. Buitenrust was ook de naam 
van een koffieplantage aan de 
Crommewijnerivier in Suriname, 
aangelegd door Johan Friederich 
Knöffel, van oorsprong een Duitser 
wiens naam later vernederlandste 
in Knuffel. Hij woonde zelf in een 
riant huis aan de Knuffelsgracht in 
Paramaribo. Het is rond 1850 dat 
halfweg richting Schijndel ook Sint-
Oedenrode zijn Buitenrust krijgt, 
met zou blijken zijn eigen roem-
ruchte geschiedenis. Het pand aan 
de huidige Schijndelseweg wordt 
gesticht als herenhuis of buitenver-
blijf door dominee Johannes Bud-
dingh, predikant bij de hervormde 
gemeente, compleet met koetshuis, 
paardenstalling, tuinmanswoning, 
volière, koepel, vijver, erf, tuinen, 
weiland en dreven. Voor de predi-
kant is het een geschikte plek om te 
wonen, omdat het plan bestaat de 
hervormde gemeente van Schijndel 
samen te voegen met die van Sint-
Oedenrode en Son. Maar dat plan 
gaat niet door en Buitenrust wordt 
al snel weer verkocht aan Meester 
George Jean Jacques de Chaufepié, 
advocaat te Amsterdam. Johannes 
Buddingh zelf heeft er zeer waar-
schijnlijk nooit gewoond. Hierna 
gaat het buitengoed nog diverse 

malen als woonverblijf over in an-
dere handen tot het rond 1900 
wordt ingericht als Hotel Café Res-
taurant Buitenrust door Frits Wee-
len en zijn vrouw. Er wordt dan ook 
een grote aanbouw aan de achter-
zijde gerealiseerd. Buitenrust is in 
die tijd een aangename plek om te 
verpozen, binnen met een drankje 
en buiten wandelend in het park. 
De Meijerische Tram heeft er zelfs 
een halte. Als in 1926 de drank-
vergunning wordt ingetrokken en 
het bedrijf eindigt, wordt Buiten-
rust een onderkomen voor gezin-
nen, zoals in 1944 toen boerderijen 
door oorlogshandelingen werden 
verwoest. De laatste eigenaren van 
het oorspronkelijke Buitenrust zijn 
de gebroeders Van de Laar die er 
in 1953 hun klompenfabriek ves-
tigen. Tot 1976. In dat jaar begint 
de teloorgang die pas 22 jaar later 
eindigt als de nieuwe eigenaar het 
pand afbreekt. Ramen en deuren 

heeft het huis dan allang niet meer, 
het glas is kapot en het dak is een 
gatenkaas. Met muren overwoe-
kerd door dikke lagen mos en klim-
op herinnert Rooi zich Buitenrust uit 
die tijd als een spookhuis.  In 1998 
tenslotte bouwt de nieuwe eige-
naar na de sloop het huis weer op, 
eigentijds maar met verwijzing en 
herkenning naar de historie. Daar-
bij worden oorspronkelijke elemen-
ten gebruikt, zoals stenen voor de 
voorgevel en houten spanten voor 
de kap. En delen van de muren van 
de latere aanbouw aan de achterzij-
de worden gespaard om de contou-
ren te vormen van een patiotuin. Zo 
is - terwijl menig ander Buitenrust 
geschiedenis is - het Rooise Buiten-
rust  weer springlevend.

© Ralph Janssen, 
Ralph Janssen Architecten / 
byRalph
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Top 100 band Eternity in de Beckart
advertorial

Op zaterdag 22 november treedt 
de top 100 band Eternity op in de 
vernieuwde  zaal van de Beckart in 
Nijnsel.

Deze 6-koppige coverband speelt 
een brede mix van rock en pop. 
Met een zangeres, toetsenist en 
bassist uit Nijnsel en een zanger 
uit Sint-Oedenrode is het optreden 

in de Beckart een echte thuiswed-
strijd. Tijdens een optreden komt al-
les voorbij, van heel rustig tot ruige 
rock, en alles wat daar tussen zit. 
De band heeft de laatste jaren grote 
bekendheid gekregen in de regio 
en daarbuiten. Het optreden begint 
om 21.00 uur en is avondvullend. 
De zaal gaat open om 20.00 uur. 
Entree is gratis.
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Zwemmenzwemmen

Afgelopen zondag hebben 42 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
in zwembad ‘De Beemd’ in Veghel 
deelgenomen aan de 2e Competitie 
wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd is er 
14 keer een 1e plaats, 9 keer een 2e 

plaats en 10 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 57 persoon-
lijke records gezwommen. Luc van 
Eijndhoven zwom een Clubrecord 
op de 100m rugslag in 1.15.77.

Olympia te sterk voor KV Rooikorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De speelsters van KV Rooi kregen 
voorafgaand aan de wedstrijd op-
drachten van de coach, waaronder: 
felheid, overtuiging en wilskracht de 
belangrijkste woorden van waren. In 
de eerste minuten van de wedstrijd 
kreeg KV Rooi onterecht een straf-
worp tegen waardoor ze achterkwa-
men met 0-1. 

Echter wist Maud van der Vleuten 
enkele minuten later te scoren en de 
1-1 op het scorebord neer te zetten. 
Daarna zakte KV Rooi in met als ge-

volg dat door Olympia een gat werd 
geslagen van 4 doelpunten. De stand 
was daarbij 1-5. De aanval wist niet 
te scoren en miste belangrijke kansen. 
Dit gintegenstelling tot Olympia die 
de kansen die ze hadden zuiver be-
nutten. In de 30ste minuut kreeg KV 
Rooi weer wat vertrouwen door een 
mooi doelpunt, via een doorloopbal, 
van Dirkje van Heesch. Deze zette de 
score op 3-6. De ruststand was 3-7. 
KV Rooi liep al de gehele wedstrijd 
achter de feiten aan waardoor het 
niet gemakkelijk was om nog een in-

haalslag te maken. Na de rust scoor-
de Olympia 2 korte kansen achter de 
korf wat het gat tussen beide ploegen 
nog groter maakte. De stand kwam 
daarmee op 10-3. Na de 10-3 wist 
KV Rooi zich terug te knokken door 
middel van 2 mooie afstandsschoten. 
Echter was het voor KV Rooi al te laat 
en was het Olympia die gedurende de 
wedstrijd het meeste initiatief nam. 
De eindstand was 9-12. Volgende 
week nieuwe ronde, nieuwe kansen 
en speelt KV Rooi thuis in de Streepen 
tegen Bladella. 

Odisco 1 morst dure punten
Na de goede start van de zaalcom-
petitie van afgelopen week, speelde 
Odisco zondag thuis tegen Flash uit 
Den Dungen. Een tegenstander van 
wie punten pakken mogelijk is.

Odisco begon sterk aan de wedstrijd 
met een hele lange aanval waarin 
veel kansen gecreëerd werden, maar 
helaas niet benut. Aan de andere 
kant was de 1e kans wel meteen 
raak. Hierna wist Odisco binnen 5 
minuten drie keer de korf te vinden 
via Marlon van Heeswijk, Marieke 
van Heeswijk en Meike Leenderts. 
Daarna bleven de aanvallen ver-

zorgd en goed, maar Odisco kreeg 
de bal niet in de korf. Aan de andere 
kant werd wel gescoord en Flash 
kwam langszij. Toch wist Marieke 
van Heeswijk Odisco weer op voor-
sprong te zetten, maar in de laatste 
minuut voor rust strafte Flash een 
foutje in de verdediging af (4-4).
In de rust werd verteld dat de dames 
verdedigend scherp moesten blijven 
en het spel simpel houden. Als ze de 
aanvallen goed zouden verzorgen en 
ze vertrouwen hielden, dan zou die 
bal er wel in vallen.
Na rust scoorde Floor van Heeswijk 
voor Odisco, maar in één vak bleef 

de verzorging en ook het scoren 
achterwege, waardoor  Flash na 15 
minuten voor kwam met 5-7. Dit 
gat kon Odisco niet meer dichten, 
vanwege veel gemiste kansen en 
verdedigende (onnodige) foutjes. 
Ondanks dat Marlon van Heeswijk, 
Dena Essens en Lisa Wouters nog 
scoorden, was de eindstand 8-9.
Odisco morst hiermee hele dure 
punten. Het had qua spelbeeld meer 
verdiend, maar de effectiviteit was 
ver ondermaats. Volgende week 
mogen de dames alles rechtzetten in 
de wedstrijd tegen Korloo om 13.45 
in de Streepen.

Zondag volgende Rooise Crossloop

hardlopen

Zondag 23 november 2014, gaat al-
weer de 3e wedstrijd van de Open 
Rooise Crosslopen in park de Kie-
nehoef, aan de Zwembadweg in 
Sint-Oedenrode van start.

Deze competitie, georganiseerd 
door SV Fortuna`67, staat open voor 
zowel leden als niet-leden van Fortu-
na`67. Een mooie manier om je con-
ditie op peil te houden en mogelijk 
uit te bouwen. De belangstelling van 
jeugd en volwassenen is nog steeds 
groeiende, getuige de deelname in 

voorgaande jaren. Dit loopevene-
ment staat open voor de zeer jeug-
digen en de wat oudere jeugd, die 
in verschillende categorieën zijn in-
gedeeld. Ook voor de volwassenen 
is de keuze in afstand afgestemd op 
verschillende niveaus en capaciteit 
en daarom geen reden om ook niet 
eens mee te doen. Alhoewel er na 
de laatste wedstrijd een klassement 
wordt opgemaakt is men vrij om los 
van de competitie deel te nemen.
Voorinschrijven is mogelijk via de 
website www.fortuna67.nl  

Goede prestatie KV Nijnsel 1 niet voldoende
Wederom nam KV Nijnsel 1 het 
zondag op tegen een nog onbeken-
de tegenstander, De Rietvogels 1 
uit Riethoven. In de veldcompetitie 
bezet deze ploeg de tweede plaats 
in een hogere klasse en coach Fred 
van Oekel noemt de tegenstander 
dan ook al een mogelijke titelkandi-
daat. Nijnsel, de nieuwkomer in de 
1ste klasse, was er daarom op voor-
bereid dat zij het niet gemakkelijk 
zou krijgen. 

Na slechts twee minuten spelen had 
Nijnsel een achterstand van 0-2. 
Myrna Foolen wist de stand echter 
direct op 2-1 te brengen. Deson-
danks zat Nijnsel nog niet in het spel, 
in tegenstelling tot Rietvogels. Na 

tien minuten spelen stond de stand 
dan ook op 6-1 voor De Rietvogels. 
Dat korfbal geen contactsport is 
werd in deze wedstrijd duidelijk. 
Keer op keer werden er door de 
scheidsrechter vrije worpen en straf-
worpen toegekend voor beide ploe-
gen vanwege fysiek contact. 
Nijnsel wist wat ze vooral niet meer 
moesten doen, dus de time-out van 
Van Oekel kwam als geroepen. De 
dames namen de instructies over lie-
ten daarmee een knap staaltje tac-
tiek en techniek zien, waarmee ze 
zich terug knokte in de wedstrijd. 
Tevreden gingen zij met een 10-8 
achterstand de rust in.

Kleine fouten waren cruciaal voor het 

spel van KV Nijnsel. Deze mochten 
niet meer gemaakt worden, dan zou 
er nog  winst te behalen zijn. Aan 
wilskracht ontbrak het niet bij de mei-
den, dus verlieten zij vol goede moed 
het kleedlokaal voor de tweede helft. 
Zowel Nijnsel als Rietvogels wisten 
het gat van de korf meerdere malen 
te vinden. Nijnsel zette mooie aanval-
len op maar bleef ook fouten maken. 
Hierdoor wist de Riethovense ploeg 
de voorsprong te behouden, wat de 
eindstand op 17-14 bracht. Ondanks 
het verlies is Nijnsel zeer tevreden 
over deze prestatie tegen dit team. 
Doelpunten: Myrna Foolen (6x),  
Selly van Roosmalen, Nicole de  
Koning, Anne Sijbers, Sandra  
Verhagen (2x). 

NJBB Cyclustoernooi

jeu de boules

Op de 2e speeldag deed het doublet 
Johan vd Heuvel/Toon vd Dobbel-
steen in poule A goede zaken (4 +22) 
en werd daarmee dagwinnaar. Dank-
zij dit resultaat rukte ze op van plaats 
5 naar plaats 2 (7 +28). Het doublet 
Henk Spanjers/Patrick Bakens blijft 
echter koploper in poule A (8 +60). 
Met een 5e plaats is Leon vd Rijdt/
Ingrid vd Eijnden het beste C&M 
doublet (6 +5). In poule B werd het 
doublet Marion Ossterveen/Gijs v 
Keulen dagwinnaar (4 +25), maar het 
doublet Maarten v Hout/Ralf Ebben 
profiteerde het beste (4 +21) door te 
stijgen van plaats 4 naar 2 (7 +31). 
Het doublet Jos te Boekhorst/Piet 

Blankers blijft koploper (8 +55). Het 
C& M doublet Jan vd Schoot/Kees 
Luijten bezet de 3e plaats (6 +31).

Zondagmiddagcompetitie 
Wist Jan vd Loo bij de vrijdagavond-
competitie deze maand al de meeste 
punten binnen te halen, bij de zon-
dagmiddagcompetitie lukte dit hem 
ook (3 +26). Gerrie vd Rijdt werd 2e 
met 3 +20 en Jan vd Schoot 3e met 
3 +14. Met 2 winstpartijen volgde 
op de 4e plaats Wim v d Rijdt (+17) 
en Leon vd Rijdt eindigde op de 5e 
plaats (+15). Wim en Gerrie vd Rijdt 
(beide 7 punten) staan nu aan de 
kop van het klassement.

Eveline van der Looij en Bente 
Voorn zetten mooie resultaten neer 

De ponyruiters reden dit weekend 
naar Asten voor de tweede selectie 
springwedstrijd voor kring Eind-
hoven. Op deze wedstrijd maakte 
Eveline van der Looij met haar pony 
Esprit tevens hun debuut. 

Afgelopen zondag hebben Eveline 
van der Looij en Bente Voorn deel-
genomen aan de selectiewedstrijd 
klasse D/E-B te Asten. Ondanks een 
ruim deelnemersveld van ongeveer 
40 combinaties, wisten beide ama-
zones in de prijzen te rijden. Eveline 
en Esprit reden op hun eerste offici-
ele wedstrijd twee foutloze omlopen, 

die hen een stijlpuntentotaal van 71 
punten opleverden. Een mooi resul-
taat voor deze jonge combinatie. 
Bente Voorn en Tarise wisten ook 
tweemaal foutloos te blijven met een 
stijlbeoordeling van 69 punten. Hier-
mee eindigden deze combinaties op 
een respectievelijk 9e en 10e plaats 
in de klasse D/E-B. Voor de selectie-
standen van kring Eindhoven moch-
ten ze een 2e en 3e plaats noteren. 

Isabel Geers nam dit weekend deel 
aan de springwedstrijd in de Mortel 
met haar paard Alexander. In de klasse 
B mochten zij een 8ste plaats noteren. 

paardensport

Sara van de Wetering kampioen 
van Zuid-Nerderland

judo

Zondag vertrok een kleine delega-
tie van 6 judoka’s naar Gilze voor 
de Zuid-Nederlandse kampioen-
schappen. 

Vier van hen haalden het podium. 
Toen coach Cor van der Heijden te-
gen Sara zei dat ze haar volgende 
partij tegen een meisje moest dat al 
3 partijen met ippon had gewon-
nen zei Sara:”En nu gaat ze met ip-
pon verliezen.” Het werd een span-
nende strijd waarin Sara op (yugo) 
voorsprong kwam. Coach blij. 
Maar hij zag ook dat de sloddervos 
niet meer zo scherp was. Haar te-
genstander scoorde ook yugo. Het 
oordeel van de 3 scheidsrechters 
moest duidelijk maken wie er ging 
winnen. Op het Hantei (beslissing) 
verzoek van de hoofdscheidsrech-
ter gingen 3 rode vlaggen voor 
Sara de lucht in. Ze kwam in haar 
laatste partij uit tegen clubgenote 
Alizee Foolen. Ook hier werd het 
spannend. Alizee had ook al 2 par-
tijen gewonnen. Alizee steeg boven 
haar zelf uit en maakte het Sara 
moeilijk. In een laatste poging van 
Alizee wist Sara met een bijna on-
mogelijke overname alsnog te sco-
ren en werd hiermee kampioen van 
Zuid-Nerderland. Alizee gaf haar 
visitekaartje af voor de toekomst en 
mocht naast Sara een 3e plaats op 
het podium innemen.
Seb Pruissen is een hard werkende 

judoka maar mist nog de nodige 
wedstrijdervaring en wedstrijdsnel-
heid. Toch won hij zijn eerste 2 par-
tijen. Fantastisch zoals hij dat deed. 
In zijn 3e partij leek het dat hij weer 
ging winnen. Helaas maakte hij een 
foutje en dat werd meteen afge-
straft. Dat is balen om zijn partij om 
de 3e plaats tegen een judoka met 
blauwe band te houden, dit terwijl 
Seb nog ‘maar’ een oranje band 
draagt. Seb ging gewoon weer ten 
strijde en wist zijn tegenstander in 
een muurvaste houdgreep te pak-
ken om deze niet meer los te laten. 

Zjuul Rovers kan een fantastisch 
judospel op de mat leggen. Maar 
ook zijn de momenten van het niet 
doorpakken nog aanwezig. Zjuul 
maakte dit weekend de ene na de 
andere prachtige spetter. Na drie 

keer winst stond hij in de finale. 
Ook hier startte hij aanvallend. He-
laas kwam hij wat ongelukkig op 
de grond en wist zijn tegenstander 
Zjuul in een zeer goed gecontro-
leerde houdgreep vast te zetten. 
Zjuul vond dit natuurlijk wel erg 
maar hij kon ook lachen en tevre-
den zijn met deze mooie 2e plaats. 
Voor Lotte van Aarle ging het nog 
wat te snel en was na 2 partijen uit-
geschakeld. 

Sam Packbiers werd vorig jaar nog 
kampioen. Ook dit keer waren de 
verwachtingen hoog gespannen. 
Sam trof het niet en wist maar één 
partij te winnen en kwam daarmee 
niet op het podium. Maar, onthoud 
haar naam. We gaan nog veel van 
haar horen.           
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Hans Vogels wint de RTL GP 
Dakar Pre-proloog

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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Onder grote belangstelling, met 
een opkomst van ruim 27.000 toe-
schouwers, heeft Hans Vogels vo-
rig weekend de RTL GP Dakar Pre-
proloog in Valkenswaard weten te 
winnen.
Het was een perfecte dag, waarbij 
de wedstrijd onder goede weers-
omstandigheden werd verreden.  
Er moesten op deze dag nog twee 
heats worden verreden, en wanneer 
de Boskanter bij de snelste zes van 
de dag zou behoren, moest er ook 
nog een finale gereden worden.
Middels goede starts, twee heat 
overwinningen en de overwinning in 
de finale, was Hans de sterkste.

Commentaar Hans: “Het was een ge-
weldige dag vandaag en mijn winst bij 

de motoren was de kers op de taart. 
Ik heb dan ook erg genoten van het 
rijden door de vele aanmoedigingen 
langs de baan. Hierbij wil ik dan ook 
alle sponsoren, fans en belangstellen-

den die het mede mogelijk hebben ge-
maakt dat ik mij vandaag zo heb kun-
nen presenteren en dit resultaat heb 
mogen behalen, hartelijk danken.”

Het Olland 
Kerstbeugel-
toernooi 
Beugelclub”De Lustige Spelers” or-
ganiseert op zondag 28 december 
weer een Kerstbeugel-koppeltoer-
nooi voor alle Ollanders en aanver-
wanten vanaf 14 jaar.

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt een programma opge-
steld en ingedeeld tussen 10.00 en 
17.00 uur. Elk niet-lid wordt gekop-
peld aan een lid van de beugelclub.
De beugelclub geeft iedereen de ge-
legenheid in november/december die 
belangstelling heeft deze prachtige 
sport te leren kennen  te komen oefe-
nen op zondag-, donderdagavond van 
20.00-23.30 uur en op maandag- en 
donderdagmiddag van 13.30-17.00 
uur. Opgave uiterlijk vóór 10 decem-
ber bij Wil Peters, Past. Smitsstr.8d of 
op de Beugelbaan aan de Misse 7.

beugelen

De geschiedenis op herhaling

Eerste maïscross in Sint-Oedenrode

Het is 1 maart 1964, Sint-Oeden-
rode maakt zich op voor de eerste 
internationale motorcrosswedstrijd 
van Europa. Vressel, het prachtig 
beboste gebied met vennen en hei-
de, vormt het toneel voor een par-
cours waarop de 250 en 500cc-top-
pers zich zullen meten aan elkaar.

Wanneer de eerste manche wordt ver-
reden onder het oog van 10.000 toe-
schouwers, verpulvert Broer Dirkx de 

tegenstand van zijn landgenoten Jo 
Heyboer, Albert de Wit en zijn Belgi-
sche tegenstrevers. Alles duidt erop dat 
het een mooie middag voor de Neder-
landse motorsport gaat worden. Echter, 
met de start van de tweede manche 
gaat het mis. Broer Dirkx komt ten val 
en het publiek dient zijn hoop op onze 
overgebleven landgenoten te vestigen. 
Helaas is het verzet van de Belgen zo 
sterk dat de eerste internationale mo-
torcrosswedstrijd van Europa de boe-

ken in zal gaan als een overwinning 
voor de Belgen. Frans Slechten en Willy 
Baeten vormen het 1-2tje voor België. 
In het dagklassement eindigt Jo Hey-
boer op een keurige derde plaats. 
Vijftig jaar later, het is zondag 23 no-
vember. De motorcross is terug in 
Sint-Oedenrode. MC de Ganghou-
wers, vooral een vriendenclub met 
passie voor de motorcross, houdt 
de eerste Maisplakcross in Sint- 
Oedenrode. Ditmaal zal de Vlagheide 
het decor vormen voor een crosseve-
nement voor jong en oud. Diverse klas-
sen als de brommers, hobbyrijders en 
startbewijshouders zullen strijden om 
de ereplaatsen in zowel het dagklas-
sement en het eindklassement in het 
Maiscross-kampioenschap. Ook nu 
hopen ze op een groot publiek zoals 
in 1964. Iedereen mag genieten van 
dit gratis en geweldige spektakel. In 
de feesttent is er muziek (DJ) en zijn 
er diverse lekkernijen als erwtensoep, 
broodjes worst of een lekker koud pils-
je. Daarnaast zal de frituurkraam na-
tuurlijk niet ontbreken. Een spektakel 
voor jong en oud, dat wil je niet missen

Hans Vogels wint ONK Enduro te 
Harfsen
Onder perfecte weersomstandig-
heden werd afgelopen weekend de 
ONK Enduro van Harfsen verreden. 
Er waren drie proeven uitgezet in 
een mooie route van ruim 70 km, 
en deze route moest men drie keer 
rijden.

In tegenstelling tot de normale ONK 
Enduro’s werd er deze wedstrijd niet 
volgens de scratch stand gestart. 
Vandaag gingen als eerste de nati-
onale rijders van start, dan volgden 
er 15 minuten pauze, dan gingen 
de inters van start, en als laatste de 
daglicenties. Deze startvolgorde was 
een test van de KNMV om ervoor te 
zorgen dat de inters niet of nauwe-
lijks tussen de daglicenties zouden 
komen. Tijdens de prijsuitreiking 
werd er aangegeven dat deze test 
goed was gelukt en verder een ver-

volg zal gaan krijgen.

De eerste en tweede proef waren 
in een bosrijke omgeving met veel 
kruip en sluipwerk. Het was be-
hoorlijk glad op de wortels en de 
afgevallen bladeren, maar Hans ging 
geconcentreerd deze proeven in en 
reed goede tijden. De derde proef 
was bij het motorcrossterrein van 
Harfsen.  In tegenstelling tot andere 
jaren werd het motorcrossterrein 
maar minmaal gebruikt en de proef 
lag grotendeels om het circuit heen. 
Meteen na de start moest er al een 
rij ingegraven tractorbanden wor-
den genomen. Hans maakte op deze 
poef het verschil met de concurren-
tie. Hij won de scratch en zijn klasse 
E2. De volgende wedstrijd van Hans 
is de ONK Enduro ( Kampioensrit ) 
te Enter.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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Boskant op bezoek in Olland

De komende twee weken staan er 
voor Boskant twee derby’s op het 
programma. Zondag a.s. speelt Bos-
kant uit tegen Ollandia; een week 
later op zaterdagavond thuis tegen 
Nijnsel

Een week rusten lijkt als de stil-
te voor de storm! Want Boskant 
wacht de komende weken, net als 
haar tegenstanders, een zwaar pro-
gramma. Aanstaande zondag staat 
de derby, uit tegen Ollandia, op het 

programma. Het belooft, mede om-
dat het een derby betreft, toch weer 
een spannende wedstrijd te worden. 
Het verschil op de ranglijst is niet zo 
groot. Laten we het er maar op hou-
den dat Boskant aan de bovenkant 
van de middenmoot staat en Ollan-
dia aan de onderkant. Voor beide 
teams zijn er voldoende argumenten 
te bedenken waarom een puntenver-
deling eigenlijk als verlies moet wor-
den beschouwd!  Het is inmiddels 
een goede traditie dat op voortouw 
van de thuisspelende vereniging, de 
wedstrijd niet twee maar drie helften 
kent zodat onder het genot van een 
“pilske” en een “achtergrond” mu-
ziekje nog eens stevig over de wed-
strijd kan worden nagekaart. 

Voor Boskant 2 staat de thuiswed-
strijd tegen Volkel 2, een van de be-
tere teams in de reserve 2e klasse, 
op het programma. Het is dus ook 
voor ons 2e aanstaande zondag alle 
hens aan dek!

voetbal

Nijnsel/TVE Reclame F1 en F2 op 
de catwalk

Beide Nijnselse F-teams zijn afgelo-
pen weken in het nieuw gestoken. 
John en Diana Vos van Interieur en 
Stijl hebben hun hart verpand aan 
Nijnsel F1 waar hun ‘kroost’ we-
kelijks met veel succes ten strijde 
trekt.

Mark van Happen van Van Happen 
Containers heeft zijn zinnen gezet 
op Nijnsel F2 waar hij zelf mede de 
scepter zwaait. Voorzitter van Nijn-
sel/TVE Reclame Arent van Dijk 
zwaaide beide betrokken sponsoren 
lof toe en benadrukte hoe belang-

rijk het in deze tijd is om een goed 
partnership met sponsoren te onder-
houden. Met de sportiviteit en strijd-
lust op deze leeftijd is nog niets mis 
mee, dus daar hoef je als voorzitter 
in je betoog de nadruk nog niet op 
te leggen. 
Dit weekeinde werd ook bekend 
dat hoofdsponsor TVE/Reclame tot 
Ondernemer van het Jaar werd uit-
geroepen; bestuur en leden wensen 
Hennie en de zijnen van harte geluk 
met het binnenhalen van deze pres-
tigieuze prijs die daarmee in de juiste 
handen terecht kwam.

Ad de Bever met ‘zijn’ team op de foto

Al vele jaren sponsort De Bever 
Groente en Fruit het tenue van de 
allerjongste voetballertjes van v.v. 
Boskant. Afgelopen zaterdag was Ad 
de Bever op sportpark De Scheken 
om met zijn team op de foto te gaan. 

Helaas ontbreekt teammaatje Joris 
Lenting op de foto. Aanstaande za-
terdag kan zijn F2 tegen DVG kam-
pioen worden, op de kampioensfoto 
zal Joris natuurlijk niet ontbreken..!

dammen/schaken Jacques Brouns naar finale Beker-
kampioenschap Brabant individueel

Op maandag 10 november werd 
één van de twee wedstrijden van de 
halve finale om het Brabants beker-
kampioenschap dammen in sport-
café ‘Dommelzicht’ gespeeld.

De loting had bepaald dat Jacques 
Brouns van RDS moest aantreden 
tegen Soender Kalpoe uit Uden. 
Kalpoe met een rating van 1145 
moest winnen om de finale te halen. 
Brouns daarentegen had aan remise 
voldoende om zich te plaatsen bij de 
laatste twee.
Het wedstrijdreglement voor deze 
bekerkampioenschappen bepaald 
dat spelers met méér dan 50 rating-

punten meer als hun  tegenstander  
moeten winnen om de volgende 
ronde te bereiken. Jacques Brouns 
met een rating van 1057 had dus 
aan remise voldoende om de finale 
te bereiken.
In een aanvankelijk gelijk opgaande 
wedstrijd kreeg Kalpoe gaande weg 
een voordelige stand op het bord. 
Jacques Brouns maakte zijn naam 
waar om een complexe stand te 
vereenvoudigen en kon na een paar 
uur spelen het positievoordeel van  
Kalpoe weg werken.
Kalpoe bleef echter hardnekkig pro-
beren de minimale kansjes te benut-
ten om de winst naar zich toe te 

trekken. Na ongeveer vier uur spelen 
moest Kalpoe echter berusten in re-
mise en was plaatsing voor de finale 
een feit voor Jacques. 

In de finale zal Jacques uitkomen 
tegen de winnaar van de wed-
strijd John Wilsens van D’amateurs 
uit Sint Michielsgestel tegen Tom  
Swelsen van TDV uit Tilburg. Voor 
de tweede keer op rij levert de Rooi-
se damvereniging een speler voor 
de finale. Arno Bloks was vorig jaar 
winnend finalist; over een paar we-
ken zal bekend zijn of RDS opnieuw 
de Brabants bekerkampioen kan af-
leveren. 

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar Antoon  
Vervoort met 220 punten. De ove-
rige uitslagen: Jan Gordijn 219, 
Jan van Erp 216, Leo van Breugel 
206, Antoon Hermes 205 en Wim  
Boonstoppel 197.

Op vrijdagavond is thuis de 2e 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Beatrix uit Eindhoven geschoten. 
Beatrix won de wisseltrofee met een 
totaal score over 2 wedstrijden van 
37 punten tegen Ontspanning 52 
punten. De vereniging die het dichtst 
bij de 0 punten eindigt is winnaar. 
De individuele scores waren: Jos 
van den Berg (hout)143, Beppie van 
Bergen 182, Jan van Erp 206, Toon 
Hermes 200, Mart Verhoeven 209, 
Antoon Vervoort 75, Simon Boers-
broek 152 en Piet van den Berg 236.
Op zondag schoten diverse schut-
ters van Ontspanning een indoorfita 
in Boekel.
Sjef van den Berg schiet bij de he-
ren recurve. Hij schoot 296 en 297, 
totaal 593 punten. Hij werd hiermee 

winnaar bij de heren.
Jos van den Berg schiet longbow. 
Hij was de enige deelnemer in deze 
klasse. Zijn scores waren 183 en 
161, totaal 344 punten.
Simon Boersbroek, Floris Mesu en 
Piet van den Berg schieten bij de 
cadetten recurve. Simon schoot 171 
en 144, totaal 315 punten. Hij werd 
zevende bij de cadetten.
Floris schoot ‘s morgens 259 en 262, 
totaal 521 punten, goed voor een 
vierde plaats. ‘s Middags schoot hij 
270 (PR) en 267, totaal 537 punten. 
Dit was goed voor een derde plaats.
Piet schoot 278 en 271, totaal 549 
punten. Deze score was goed voor 
een eerste plaats bij de cadetten.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmid-
dag. Vrijdagavond is de clubavond 
voor de senioren. Dinsdagavond is 
de laatste indoorwedstrijd uit. Op 
donderdagavond schieten we een 
vriendschappelijke wedstrijd uit bij 
Krijgsman Soranus in Lieshout. Ver-

trek bij het clubhuis om 19.00 uur. 
Op vrijdagavond wordt de senioren 
trofee verschoten en schiet de jeugd 
hun 7e indoorwedstijd uit bij Lands-
man Unie in Schijndel. De leden heb-
ben een eigen sleutel en kunnen vrij 
trainen als de accommodatie niet be-
zet is. De jeugdtraining is op woens-
dagavond van 18.30 – 20.00 uur.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies
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Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

ZWEM– EN SINTFESTIJN... Oh... kom er eens kijken 
Op woensdag 26 november 2014 
van 13.30-16.00 uur.
Voor kinderen tot en met 10 jaar:
* Ranja, frietjes en snack! 
*  Natuurlijk krijg je een leuke 
    verrassing !
* Er zijn allerlei leuke activiteiten!                                                 
* Het wordt een echt Zwem– en 
   Sintfestijn! 

Entree € 9.50
Inschrijving inleveren vóór 23 november, bij de balie van het Zwembad.
Na a� oop kunnen ouders de kinderen ophalen bij de ingang van 
Dommelzicht

Het vrij zwemmen komt op woensdag 26 november te vervallen.

De hele maand december hebben we verschillende acties voor jong 
en oud. 
Kom naar Zwembad De Neul voor de actiekaart en de voorwaarden. 

Champagne zwemmen

 Zwemmen voor champagne!!
 Elke keer als u komt recreatief zwemmen, 
 ontvangt u van ons een stempel. 
 Heeft u 9 stempels dan krijgt u een � es 
 champagne! Op deze manier bent u verzekerd  
 van een knallend begin van 2015. 

Gratis Popcorn
Gratis popcorn bij het disco zwemmen (12 en 19 december)
Voor kinderen tot 12 jaar.

50% korting bij een bezoek aan de zonnebank 
Voor volwassenen

Gratis lunchzwemmen
Voor Volwassenen

Gratis inschrijven voor Zwem- of Doelgroeples
Voor jeugd & volwassenen

Gratis Oliebollen
Op woensdag 17 december tijdens het ouderenzwemmen 
tussen 09.30-12.00 uur

Voor meer informatie kun je terecht bij een van onze medewerkers 
of kijk op onze homepage.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

December Actiemaand

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

•   Begeleidend zwemmen en 
  watergymnastiek voor ouderen
• Zonnebanken
• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Ollandia ontvangt Boskant

voetbal

Na een zondag zonder voetbal staat 
er a.s. zondag weer een echte Rooi-
se derby op het programma, want 
Boskant komt op bezoek op sport-
park Ekkerzicht in Olland. 

De Blauw-witten worden door ve-
len toch gezien als een van de ti-
telkandidaten en zullen dit  zondag 
tegen Ollandia graag willen laten 
zien. Om aan te blijven haken bij de 
bovenste ploegen zullen ze graag 
de punten mee de Bobbenagelse-

weg over nemen. Echter Ollandia 
zal zich niet zomaar gewonnen ge-
ven en haar huid zo duur mogelijk 
verkopen. Als Ollandia het goede 
spel van de 1ste helft tegen DVG 
ditmaal de hele wedstrijd kan vol-
houden, dan liggen er zeker moge-
lijkheden en verhoogt het de stem-
ming in de 3de helft. Mogelijk zorgt 
de Sint bij zijn bezoek aan Olland 
ook nog voor een positieve bijdrage 
en krijgt Ollandia punten als ca-
deau. De steun hierbij van de sup-

porters zal hierbij zeker nodig zijn. 
Hopelijk kan Ollandia 2 op bezoek 
bij Rhode de goede lijn van de laat-
ste weken doortrekken en kan Ol-
landia 3 tegen Nijnsel/TVE Reclame 
zich vaster in de middenmoot spe-
len. De Ollandia Vrouwen en Ve-
teranen zullen beiden tegen WHV 
strijden voor een hogere plek op de 
standenlijst. De jeugd nadert alweer 
het einde van de najaarsreeksen, 
want zij spelen a.s. zaterdag al weer 
de voorlaatste competitieronde. 

v.v. Ollandia erkend leerbedrijf voor MBO studenten

Sinds 01 november 2014 is Ollan-
dia door Calibris opgenomen op de 
lijst van erkende leerbedrijven voor 
MBO studenten die voor de richting 
sport en beweging hebben gekozen. 

Calibris - in het leven geroepen door 
het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen – is een 
organisatie die zorgt voor gekwalifi-

ceerde stageplekken bij erkende leer-
bedrijven. Om toegelaten te worden 
op de lijst van erkenningen heeft 
Ollandia zich aan een uitgebreide 
toets onderworpen. Door Calibris is 
persoonlijk de locatie bezocht, zijn er 
gesprekken gevoerd over de interne 
Ollandia organisatie en heeft Calibris 
kennis gemaakt met stagebegeleider 
Rob van der Heijden. Deze toets is 

door Ollandia met mooie cijfers af-
gerond. Binnenkort starten twee van 
de leden, Gerben Dankers en Rowan 
Teulings met een stageplek bij er-
kend leerbedrijf v.v.Ollandia.
Beide leerlingen kunnen voor di-
verse taken en werkzaamheden bin-
nen de organisatie worden ingezet 
om daarmee zoveel mogelijk pas-
sende praktijkervaring op te doen. 
De belangrijkste taak van Gerben en 
Rowan zal voornamelijk liggen bij 
de pupillen van de vereniging. Het 
coachen bij trainingen en wedstrij-
den, trainingsvoorbereidingen, trai-
ningsoefeningen het organiseren en 
begeleiden van jeugdactiviteiten zijn 
een aantal onderdelen die tijdens 
hun stage zeker aan bod komen. 
MBO studenten komen alleen in 
aanmerking voor een diploma als de 
stage wordt afgerond bij een erkend 
leerbedrijf en dan zitten ze sinds kort 
bij Ollandia goed. Ollandia prijst zich 
gelukkig om op deze manier te kun-
nen bijdrage aan de vorming van 
bekwame en capabele werknemers 
voor de toekomst. 

Gerben Dankers, Rob vd Heijden, Rowan Teulings

Rhode  verliest bekerwedstrijd 
tegen Berghem Sport

Zondag stond voor Rhode de beker-
wedstrijd tegen Berghem Sport op 
het programma. Begin oktober was 
Rhode ook al in Berghem op bezoek 
en speelde toen gelijk. 

Deze week had Berghem afscheid 
genomen van hun trainer en soms 
geeft dan de spelers toch een extra 
stimulans en inderdaad de gasthe-
ren startten met de nodige inzet en 
verraste Rhode bijna twee keer in de 
beginfase. Gelukkig was doelman 
Paul van Heesch wel goed bij de 
les en liet hij zich niet verschalken. 
Rhode kreeg voor rust twee kansen, 
een kopbal van Mart Krüseman en 
afstandsschot Paul Smeets.
Berghem Sport begon ook weer met 
veel inzet aan de 2e helft. Daarna 
zakte het wel terug en kreeg Rhode 
mogelijkheden, vooral via de lin-
kerkant. Geluk had Rhode niet, een 
doelpunt werd afgekeurd vanwege 
buitenspel, maar die beslissing was 
wel erg twijfelachtig. Een 2e goed 

kans ging op een zelfde manier 
verloren, Kyron Brus ging op doel 
af en werd met 2 handen gestopt, 
maar het logische gevolg, een straf-
schop, bleef uit. Het leek toen op 
een strafschoppenreeks uit te gaan 
draaien, maar vlak voor tijd pikte de 
spits van Berghem Sport de bal op 
en wist deze goed af te ronden, 1-0. 
Berghem Sport dus naar de volgen-
de ronde en het bekeravontuur voor 
Rhode ten einde.
A.s. zondag speelt Rhode tegen 
koploper Volkel. Zij promoveerden 
vorig seizoen en zullen zeker ook dit 
seizoen volop mee gaan doen voor 
de titel. Een lastige klus voor Rhode, 
maar wie weet kunnen ze Volkel 
toch verrassen. 

Periodetiel voor Rhode 2
Afgelopen zondag wist Rhode 2 de 
eerste periodetitel voor zich op te 
eisen. Rhode 2 had met nog een 
inhaalwedstrijd te spelen 3 punten 
achterstand op Venray 3. Rhode 

2 had een beter doelsaldo dus een 
overwinning was voldoende voor de 
titel. In Erp werd met 1-2 gewonnen 
van de reserves van Erp.

Theo van Lieshout en Rhode gaan 
nog een jaar door
In goed onderling overleg hebben 
Rhode en Theo van Lieshout beslo-
ten dat Theo ook voor het seizoen 
2015-2016 hoofdtrainer van Rhode 
zal zijn. Uiteraard  hopen wij dat de 
goede samenwerking succesvol kan 
worden voortgezet. 

Rikken en Pokeren
A.s. donderdag 20 november wordt 
weer begonnen aan de jaarlijkse 
kaartcompetitie, net als vorige jaren 
kunnen zowel de rikkers als de poke-
raars een kaartje leggen. De aanvang 
is circa 21:45 uur. Alle leden, ouders 
en supporters zijn van harte welkom.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

Nijnsel/TVE Reclame in belangrijke fase beland
Aan het weer is het nog niet echt te 
merken maar de winterstop sluipt toch 
al weer zienderogen dichterbij. Zo 
speelt het eerste van Nijnsel/TVE Re-
clame aanstaande zondag haar laatste 
thuiswedstrijd, wel bijzonder als het 
pas november is. Maar goed, er is 
niets in te halen en niets te bekeren.

En het is meteen een belangrijke 
wedstrijd tegen een onbekende te-
genstander, SES uit Langenboom, 
onder leiding van oud-Nijnselaar 
Claus Foederer. Hij is van harte wel-
kom, maar hij ‘moet’ natuurlijk wel 
met lege handen naar huis….. Het is 
dringen aan kop en een van de ‘drin-
gers’ is SES, dus als Nijnsel de punten 
in huis houdt, doet het goede zaken.

Dit is ook nodig want daarna wachten 
voor de winter nog twee ongetwijfeld 
pittige uitwedstrijden, beide in de der-
bysfeer. Zaterdag (!) 29 november de 
clash in en tegen Boskant die ook in 
de kopgroep huist en een week later 
uit naar het Zijtaartse VOW. Een ploeg 
die nooit verzaakt en de punten hard 
nodig heeft. En wie wil er niet met drie 
punten de lange winterstop in? 
Kortom, het worden een paar be-
langrijke en interessante weken voor 
het geelblauwe vaandelteam onder 
leiding van coach Theo Hageman dat 
afgelopen donderdag bij Bavos een 
goede pot voetbal op de (kunst)mat 
legde en daar verdiend van de koplo-
per uit de andere vierde klasse won.
Zondag is het tevens themamiddag 

in de kantine, ‘Goet Foud’, dus het 
wordt voor spelers en supporters 
een lange, gezellige en hopelijk suc-
cesvolle dag. Voel je welkom!   

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Berghem Sport 1-Rhode 1  1 - 0
Erp 2 - Rhode 2  1 - 2
Rhode 5 – FC de Rakt 2 2-2 
(FC de Rakt w.n.s. strafschoppen)
Rhode 7 - Boekel Sport 6 3 - 2
Rhode 9 - WEC 6  7 - 2
Rhode VR1 - UDI VR3  7 - 1
Rhode VR2 - NLC VR2  1 - 4
RKPVV - Veteranen  2 - 10

Uitslagen jeugd:
Schijndel A1 - Rhode A1 2 - 3
Rhode A2 - WEC A1 afg.  
SCMH A1 - Rhode A3 8 - 0
Blauw Geel A4 - Rhode A4 6 - 1
Rhode B1 - Gemert B1 0 - 1
Rhode B2 - DVG B1G afg.  
Keldonk B1 - Rhode B3 4 - 2
Rhode B4 - Gemert B5 1 - 1
Rhode C2 - ELI C1G 1 - 3
VOW C1 - Rhode C3 5 - 1
Rhode C4 - Schijndel C4 1 - 9
Rhode D2 - Blauw Geel D3 1 - 2
SCMH D1 - Rhode D3G 2 - 1
Ollandia D1G - Rhode D4 5 - 2
Keldonk D1G - Rhode D5 1 - 8
Rhode D6G - VOW D2 2 - 8
Berghem Sport E1 - Rhode E1 3 - 3
Rhode E2G - MULO E4 7 - 0
Rhode E3 - VOW E1 1 - 2
Rhode E4 - Ollandia E1 0 - 5
VOW E2 - Rhode E6G 16 - 1
Mierlo Hout E6 - Rhode E7G 3 - 1
Erp E5 - Rhode E8G 0 - 3
Rhode E9G - Rood Wit’62 E7 6 - 1
Rhode F1G - NWC F1G 4 - 3
Gemert F2 - Rhode F2G 3 - 2
Blauw Geel F4 - Rhode F3 2 - 3
Rhode F4 - Erp F3 10 - 0
Rhode F5 - Gemert F6 7 - 1
VOW F2 - Rhode F6 0 - 4
Gemert F8 - Rhode F7G 3 - 0
Blauw Geel F10 - Rhode F8 11 - 1
Rhode F9G - Blauw Geel F11 2 - 5
Rhode MB1 - Rood Wit’62 MB1 0 - 2
Brandevoort MC1 - Rhode MC1 4 - 0
Venhorst MD1 - Rhode MD1 15 - 0

Programma
Volkel 1  - Rhode 1  14:30u
Schijndel 2 - Rhode 2  11:00u
Volkel 3 - Rhode 3  12:00u
Rhode 4 - Ollandia 2  12:00u
Rhode 5 - UDI 10  10:00u
Mariahout 4 -  Rhode 6  12:30u
Erp 5 - Rhode 7  12:00u
Rhode 8 - Erp 7  10:00u
Rhode 9 - DVG 7  12:00u
Blauw Geel 19 - Rhode 10  10:00u
Festilent VR2 - Rhode VR1  10:00u
Rhode VR2 - SES VR2  10:00u
Veteranen - Blauw Geel (A)  16:30u

Programma za 22/11:
Rhode A1 - ESA A1 14:30u
Rhode A2 - Mariahout A1 14:30u
Schijndel/DE WIT A2 - Rhode A3 15:00u
Mariahout A2 - Rhode A4 14:30u
Avanti’31 B1 - Rhode B1 14:30u
Rhode B2 - Mariahout B1 12:45u
Irene B1 - Rhode B3 14:30u
Schijndel B4 - Rhode B4 15:00u
Rhode C1G - MULO C1 12:45u
Rhode C2 - Schijndel C2 12:45u
Schijndel C3 - Rhode C3 11:30u
DVG C3 - Rhode C4 13:00u
Bruheze D1 - Rhode D1G 10:45u
Rhode D2 - Erp D1 11:30u
Venhorst D1 - Rhode D3G 11:30u
Rhode D4 - Avanti’31 D2 11:30u
Rhode D5 - Boekel Sport D5G 10:15u
Boekel Sport D6G - Rhode D6G 10:30u
Rhode E1 - DAW E1 9:15u
Avanti’31 E3G - Rhode E2G 9:30u
Rhode E3 - Avanti’31 E2 9:15u
Irene E1 - Rhode E4 9:30u
Ollandia E2G - Rhode E5 9:30u
Rhode E6G - Irene E2 9:15u
Rhode E7G - Handel E2 9:15u
Rhode E8G - Schijndel E7G 9:15u
Stiphout V. E6G - Rhode E9G 10:45u
Deurne F1 - Rhode F1G 9:00u
Rhode F2G - Sparta’25 F1 10:30u
Irene F1 - Rhode F3 10:30u
Rhode F4 - Schijndel F4 10:30u
Rhode F5 - SCMH F1 10:30u

Gemert F7 - Rhode F6 10:30u
DVG F3 - Rhode F7G 9:30u
Ollandia F1G - Rhode F8 9:30u
Rhode F9G - Gemert F10 10:30u
Rhode MB1 - Sparta’25 MB1 14:45 u
Rhode MC1 - WEC MC1 11:30u
ST ElsendorpMD1 - Rhode MD1  9:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 5-Schijndel 8 1-4

Uitslagen jeugd
Ollandia A1–Boskant A1 2-1
Blauw Geel’38 B3–Boskant B1 1-1
DVG C2G–Boskant C1 3-2
Boskant D1–Erp D2 5-1
WEC E2G–Boskant E1 0-1
Boskant F1–Nijnsel F1G 3-9
Boskant F2 – Essche Boys mini F1 8-5

Programma senioren zo 23/11:
Ollandia 1-Boskant 1 14.30u.
Boskant 2-Volkel 2 11.30u.
Boskant 3-Blauw Geel 9 12.00u.
WEC 5-Boskant 4 10.00u.
Heeswijk 7-Boskant 5 12.00u.
Nijnsel 7-Boskant 6 10.00u.
Boskant VR1-Mariahout VR1 10.00u.

Programma  jeugd za 22/11:
Sparta ’25 A2–Boskant A1 v.13:15u.
Boskant B1–Erp B2 a.14:30u.
SCMH C1–Boskant C1 v.11:45u.
Sparta ’25 D2–Boskant D1 v.10:15u.
Boskant E1–Nijnsel E1G a.10:30u.
ASV’33 F3–Boskant F1 a.9:30 v.8:30u.
DVG mini F2–Boskant F2 v. 8:45u.

Ollandia

Uitslagen jeugd:
Ollandia A1-Boskant A1   2-1
Ollandia C1G-WEC  C2   2-2
Ollandia D1-Rhode D4    5-2
Rhode E4-Ollandia E1   0-5
Ollandia E2-Gemert E6   2-3
Ollandia F1-Gemert F9   1-9
Ollandia MF1-DVG  MF2   4-7

Programma senioren zo 23/11:
Ollandia 1-Boskant 1   14.30u
Rhode 4-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-Nijnsel/TVE 6   11.00u
WHV VE1-Ollandia VE1   10.00u
Ollandia VR1-WHV VR1   10.00u

Programma jeugd za 22/11:
Boekel Sport A2-Ollandia A1  v:13.30u
Mariahout C2G-Ollandia C1G  v:11.45u 
Ollandia D1-Gemert D5   11.30u
Ollandia E1-Schijndel E4   10.30u
Ollandia E2-Rhode E5   9.30u
Ollandia F1-Rhode F8   9.30u
ODC MF4-Ollandia MF1  v:9.15u       

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 3 - Avanti’31 2 4-6
Nijnsel/TVE 5 - WEC 5 0-4
Nijnsel/TVE Vet- Boerdonk Vet 4-2

Uitslagen jeugd:
Berghem A1 - Nijnsel/TVE A1 3-2
Brandevoort B1- Nijnsel/TVE B1 3-0
Nijnsel/TVE C1 - Mariahout C2G 4-3
Boekel Sport D5 - Nijnsel/TVE D1 4-1
Nijnsel/TVE E1G - Gemert E4 5-4
Nijnsel/TVE E2 - Boekel E6G 1-5
Boskant F1 - Nijnsel/TVE F1G 3-9
Nijnsel/TVE F2G - Mariahout F4G15-0
Blauw Geel MC1 - Nijnsel/TVE MC1 4-0

Programma senioren zo 23/11:
Nijnsel/TVE 1 - SES 1 14:30u
Nijnsel/TVE 2 - UDI’19 3 12:00u
UDI’19 7 - Nijnsel/TVE 3 11:00u
Nijnsel/TVE 5 - Blauw Geel 15 10:00u
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE 6 11:00u
Nijnsel/TVE 7 - Boskant 6 10:00u
RKMSV VR1 - Nijnsel/TVE VR1 12:00u

Programma jeugd za 22/11:

FC Uden A1 - Nijnsel/TVE A1 14:45u
Nijnsel/TVE B1- ELI B1 13:00u
Nijnsel/TVE C1- Blauw Geel C6 13:00u
Keldonk D1G - Nijnsel/TVE D1 11:30u
Boskant E1 - Nijnsel/TVE E1G 10:30u
Gemert E8 - Nijnsel/TVE E2 9:15u
Erp F2 - Nijnsel/TVE F1G 10:30u
Nijnsel/TVE F2G - ASV’33 F5 10:00u
Schijndel MC1 - Nijnsel/TVE MC1 11:45u
DVG VR1 - Nijnsel/TVE VR2 10:00u
FC de Rakt VR2 - Nijnsel/TVE VR3 12:30u

basketbal

BV Rooi

Uitslagen 16/11:
BV Rooi U12 - BV Lieshout U12 76-8 
BV Rooi U14 – BV Rush U14 117-22
BV Rooi U20 – Deurne U20  51-84
BV Rooi D1 - BV Schijndel D1 40-29

Programma 23-11-2014
BV Rooi U12 – Akros U12 11:15
BV Rooi U14 – BV Schijndel U14 12:45
BV Rooi U20 – Vido U20 14:30
BV Rooi D1 – Octopus D2 16:15
BV Rooi H1 –Tantalus H2 18:00

hardlopen

SV Fortuna ‘67

16 november Veldhoven Witvencross 
MeisjesPA 1.310 m
Veerle van Erp 5.31 (1e)
JongensJD 1.650 m
Bram van der Heijden 8.12
JongensJA 4.870 m
Marc van Lieshout 20.20
MeisjesJA 3.850 m
Sanne van Lieshout 19.07 (3e)
Simone van Wieringen 22.55
Mannen35 9.080 m
Thijs Thielemans 33.23
Mannen65 6.480 m
Peter Hellings 39.00
Vrouwen55 4.870 m
Rikie Huyberts 23.26
Antoinette van de Laar 24.05
Gonny van Zutven 27.30
MannenTrim 9.080 m
Wil Kivits 49.21
VrouwenTrim 9.080 m
Lisette van der Kallen 44.29
Annette Boonstoppel 47.14

16 november 
Nijmegen Zevenheuvelenloop 
Mannen40 15.000 m
Edward van Acht 1.02.32 (PR)
Vrouwen55 15.000 m
Tineke Mous 1.11.42

16 november 
Marathon Trail Maasmechelen, 
Mannen Halve marathon
Eric van den Oetelaar 1.48.39
Henry Wijffelaars 1.53.28

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers

Uitslagen: 
Liempde 1 - Olland 2 4 - 1
Olland 3 - Olland 4 2 - 3
Olland 5- Hoogeloon 5 2 - 3
  
Programma:
Wo 19/11: Olland 5 - Schijndel 2 20.00u
Do 20/11: Sevenum 1 - Olland 1 20.00u
Schijndel 1 - Olland 3 20.00u
Heeze 1 - Olland 4 20.00u
Za 22/11: Olland 1 - Ell 2 20.00u
Ma 24/11: Olland 4 - Schijndel 1 20.00u
Di 25/11: Olland 2 - Heeze 1 20.00u
Loosbroek 3 - Olland 5 20.00u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel

Uitslagen:
Rietvogels 1-Nijnsel 1 17-14
Nijnsel MW1-Corridor MW1 1-13

Nijnsel A1-Emos A3 25-2
Nijnsel A2-Merselo A1 9-0
Tuldania C2-Nijnsel C1 0-11
Nijnsel E1-De Korfrakkers E8 3-5

Programma: Woensdag 19 november:
Nijnsel MW2-Rooi MW1 a. 19.30u
Zaterdag 22 november:
Altior A2-Nijnsel A1 v. 14.30u
De Korfrakkers A4-Nijnsel A2v. 15.00u
Be Quick E4-Nijnsel E1 v. 8.00u
Zondag 23 november:
Nijnsel 1-Roka 1a.  14.00u

KV Rooi

Uitslagen 
Olympia 1-KV Rooi 1  12-9
Swift 3-KV Rooi 2  8-7
KV Rooi MW1-SCMH MW1  11-4
Korloo MW1-KV Rooi MW3  9-8
Klimroos B1-KV Rooi B1  3-13
KV Rooi B2-Avanti B2  11-2
JES D1-KV Rooi D1  9-5
Celeritas D1-KV Rooi D2  9-0
KV Rooi E2-BMC E2  1-9
KV Rooi F1-Korloo F2  10-10

Programma woe 19/11:
Nijnsel MW2-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-Prs Irene MW1  a. 21.00u. 
BMC MW1-KV Rooi MW3  a. 19.30u.

Programma za 22/11:
Merselo A1-KV Rooi A1  v. 09.15u. 
KV Rooi B1-DSV B1  a. 15.00u. 
Winty B1-KV Rooi B2  v. 10.30u. 
Corridor C1-KV Rooi C1  v. 14.45u. 
KV Rooi C2-United C2  a. 16.00u. 
KV Rooi D1-Altior D1  a. 11.00u. 
KV Rooi E1-Korloo E1  a. 10.00u. 
Flamingo’s E3-KV Rooi E2  v. 12.00u. 
Flamingo’s F1-KV Rooi F1  v. 12.00u.

Programma zo 23/11:
KV Rooi 1-Bladella 1  a. 12.30u. 
KV Rooi 2-De Peelkorf 3  a. 11.15u. 
KV Rooi 3-De Kangeroe 2  a. 10.00u.

KV Odisco

Uitslagen
De Korfrakkers D3  - Odisco D1  3 – 1
Blauw Wit E1  - Odisco E2       10 – 2
Avanti F1 – Odisco F1               6 - 2
Winty B1 - Odisco B1               6 - 5
Flamingo ’s mw  - Odisco mw   12 - 4  
 Odisco 1  - Flash 1                   8 - 9

Programma woe 19/11:
Odisco mw1 – De Korfrakkers mw1 21.00u   
Programma za 22/11:
Corridor B1 - Odisco B1 16.30u       
De Korfrakkers D2 – Odisco D1 14.00u        
 Odisco F1 – Alico F1   10.00u        
Avanti E3  - Odisco E1    10.00u 
Programma zo 23/11:
Odisco1 – Korloo 1       13.45u       
    

waterpolo

Argo

Uitslagen
AquAmigos - D1  8-15
Arethusa - E1  0-12
Hieronymus - E2  5-5
Nayade Classic - Heren 1  3-16
Nautilus - Heren 2  11-8

Programma Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E1 - Zeester-Meerval  15:45u
D1 - PSV  16:30u
C1 - AquAmigos  17:15u

Heren 1 - AquAmigos  18:00u
Dames 1 - De Treffers  18:45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 12/11:
1 Hrn. S.v.d.Kerkhof- R.Kuypers 59,38 
% 2 Hrn. Van Erp 58,33 % 3 Dms. 
B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 56,77 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 12/11: A lijn. 1. Mari en Nel-
lie v.d. Vleuten 69.17 % 2. Rien en 
Helma v.d.Heuvel  60.42 % 3. Henie 
en Wil Merkelbach 57.50% B lijn.:1 Ad 
v.d.Brand- Leny Wijn 62.50% 2. Lenie 
Gruithuijzen- Carla v.d.Wetering 59.03 
% 3. Ardie v. Bakel- Riet Verstappen 
57.64 % zie ook: www.deneinder.nl.

BC Rooi 750

Uitslag 3e Ronde, 1e zitting d.d. 12/11:

A-lijn 1.Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 65,83;  2.Theo Janssen & Ro-
bert Janssen 64,24;  3.Will Schilder & 
Tino Hillenaar 54,17
B-lijn 1.Lia van Ham & Leny Kremers 
64,58  2.Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 56,94 3.Hanny Bosch & Jan 
Bosch 53,47
C-lijn 1.Bets Versantvoort & Jan Ver-
bunt 66,67 2.Marijke van den Berk & 
Francine de Koning 66,32 3.Marcel 
Janse & Willy Swinkels 62,15

Bridgeclub Beckart

Uitslag 13/11 
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 61.11; 2. 
Frans vd Ven & Annie Kastelijn 58.33; 
3.Liesbeth v Dijk & Nelly Philipsen 
57.98.
B-lijn: 1. Marietje v Aarle & Jo Verhoe-
ven 62.08; 2. Nellie & Jan Seegers  
60.83; 3. Lenie v Rooij & Mieke Raaij-
makers 55.00.

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 10/11:
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Rien Voets 
65,00; 2 Hetty van Geffen & Wil Schil-
der 59,17; 3 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 57,50
B-lijn: 1 Agnes & Gerard Obbema 
66,67; 2 Herman Pauw & Leny van de 
Wall 62,15; 3 Irmgard Etman & Dirk Gil-
lissen 60,07
C-lijn: 1 Leny van Kemenade & Rina 
Verhagen 65,92; 2 An van Erp & Harry 
van Genugten 56,67; 3 Corrie Dortmans 
& An van der Vleuten 56,52

Bridgeclub De Neul

Uitslag 17/11 
A-lijn: 1. Anja Lafleur en Els Raaijmaa-
kers 66.67; 2. Mien van Rooy en Jan 
van Rooy 62.50; 3. Mia Poels  en Lon-
ja Woonings 60.68.
B-lijn: 1. Lenie van Rooy en Marianne 
Timmermans 59.61; 2. Mies Stroeken 
en Jos Jansen 59.01; 3. Gerda Schel-
lekens en Bert Schellekens 57.53.
C-lijn: 1. Ria Damen en Annie Stevens 
63.48; 2. Jana van de Acker en Harrie 
van de Acker 55.65; 3. Liesbeth Bek-
kers en Ria Verboort 54.79.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridge liefhebbers
Kom voor een gezellige middag bridgen 
op zondag 30 november naar Zalencentrum de Beckart: 
- goede organisatie.  - gezellige sfeer 
- Mooie prijzen.   - Andere tegenspelers. 
De drive begint om 13.00 uur Baten t.b.v. Het Rode Kruis. 
Deelname: € 10,- p.p.
Aanmelden: e-mail: t.janssen2@upcmail.nl 
telefoon: 0413- 474222
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Rooise Biljart Competitiebiljarten
In ronde 10 goede resultaten voor 
Kofferen en St.Joris resp. 84 en 83 
punten. 

Korte partijen: Cees van Hout (D’n 
Toel) 24 car. in 10 beurten (moy. 
2,4), Maarten Gruijters (Boskant) 
48 car. in 11 beurten (moy. 4,36), 
Tiny van Mosseveld (Wellie Winne 
Welles) 40 car. in 12 beurten (moy. 
3,33), Martien van Asseldonk (Wa-
pen van Eerschot) 20 car. in 13 beur-
ten waarbij een serie van 8 (moy 
1,53) , Tiny v.d. Bersselaar (Wapen 
van Eerschot) 44 car. in 14 beurten 
(moy. 3,14), Mari van Esch (St.Joris) 
26 car. in 14 beurten (moy. 1,85), 
Jan Lathijnhouwers (Beurs) 24 car. 
in 14 beurten (moy. 1,71), Ron van 
Adrichem (Boskant) en Lia vd Ven 
(Dorpsherberg) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42). Hoge series werden 
gemaakt door Jan vd Elzen van Bos-
kant (32 car.) 13 en Dries vd Vegt 
van Kofferen (26 car.) 12.

Uitslagen:
Boskant – D’n Toel 72-68, St.Joris 
– Jachtrust 83-57, Dorpsherberg – 
Beurs 70-70, Wapen van Eerschot 
– Oud Rooi 67-73, Gin Keus – Kof-
feren 56-84, Wellie Winne Welles – 
’t Pumpke 67-73. B.C. Eerschot was 
vrij.
Stand: 1 Beurs (10) 751, 2 St.Joris 
(9) 725, 3 Kofferen (10) 678, 4 B.C. 
Eerschot (9) 652, 5 Wellie Winne 
Welles (9) 649, 6 D’n Toel (9) 647, 
7 Boskant (9) 638, 8 ’t Pumpke (10) 
637, 9 Gin keus (9) 635, 10 Jacht-
rust (9) 631, 11 Wapen van Eerschot 
(9) 610, 12 Oud Rooi (9) 589, 13 
Dorpsherberg (9) 527.
Programma Di. 18 nov.: St.Joris – 
Wapen van Eerschot en Oud Rooi 
– Dorpsherberg en D’n Toel – Gin 
Keus
Do. 20 nov.: Jachtrust – Boskant en 
Beurs – Wellie Winne Welles
Kofferen – B.C. Eerschot is uitge-
steld. ’t Pumpke is vrij.                                                                               

Pieter van Kaathoven wint na band-
stoten ook het Libre-toernooi 2014

Het 4e en laatste toernooi van 2014 
is gespeeld van 21 oktober t/m 14 
november. Er hadden zich 34 leden 
aangemeld die door loting verdeeld 
werden over 7 poules van 4 en 2 
poules van 3 personen. 

Voor de finale die op vrijdag 14 no-
vember werd gespeeld hadden zich 
geplaatst: Pieter van Kaathoven (40 
car.), Wim van de Rijt (34 car.), Ben 

van Genugten (28 car.) en Noud 
Pouwels (23 car.). Pieter werd kam-
pioen en behaalde in de finalepoule 
de volle 30 punten.  Van de totale 
13 wedstrijden wist hij er 11 te win-
nen en 2 te verliezen. Zijn toernooi-
moyenne was 2,548. 2e werd Ben 
van Genugten met 23 punten. Van 
de totale 12 wedstrijden won hij er 
7, 2x gelijk en 3x verlies. Zijn toer-
nooimoyenne was 1,589. 3e werd 

Wim van de Rijt met 22 punten.  
Van de totale 13 wedstrijden wer-
den er 7 gewonnen, 2x gelijk en 4 
verloren. Zijn toernooimoyenne was 
1,690. 4e werd Noud Pouwels met 
20 punten. Er werden er 6 gewon-
nen, 1x gelijk en 5 verloren. Zijn 
toernooimoyenne was 1,093. De 4 
finalisten ontvingen ieder een te-
goedbon van Peer van der Linden 
van Cafetaria de Mert.

v.l.n.r.: 4e Noud Pouwels, 3e Wim van de Rijt, 2e Ben van Genugten en 1e Pieter van Kaathoven.

Seniorenbiljarten Odendael

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

0411 63 16 69  -  www.struifhuis.nl 

Duurzame 
streek-
proDucten
Ervaar de beleving
van een echte 
Liempdse pannenkoek 
bij Pannenkoekenhuis 
‘t Struifhuis in 
Liempde.

ucten

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Rooise dames geven Geldrop 
pak slaag 

De dames van Geldrop ontvingen 
zondag een flink plak slag op de 
Rooise velden. De Rooise suppor-
ters die ondanks het gure weer langs 
de lijn stonden werden getrakteerd 
op erg goed spel en veel doelpun-
ten. De wedstrijd eindigde in een 
6-1 overwinning voor de dames van 
Jan Kemps en Hugo van Gent. 

Rooi schoot uit de startblokken en 
creëerde direct een aantal kansen 
kansen. Het duurde echter even 
voor de eerste goal een feit was.  
Na een kwartier spelen schoot Hilde 
Sijbers een strafcorner keurig in het 
hoekje waardoor Rooi verdiend op 

voorsprong kwam. Floor Rooijak-
kers, die na afloop werd uitgeroepen 
tot Woman of the Match, zette met 
een prachtig doelpunt de 2-0 op het 
bord. Voor rust werd het ook nog 
3-0. Corinne van Uden speelde Iris 
van de Loo in, die na een sterke actie 
de bal knap met haar backhand bin-
nen schoot.

Na rust bleef Rooi geconcentreerd 
samenspelen. Dat tempo kon 
Geldrop niet bijbenen waardoor 
de score verder kon worden uitge-
bouwd. Uit een van de maar liefst 
zestien strafcorners was het op-
nieuw Iris van de Loo die kon scoren. 

Hoewel de bal in eerste instantie niet 
helemaal goed gestopt werd, hield 
Vera Schellekens het overzicht. De 
bal werd de hele cirkel rond gespeeld 
tot Iris hem achter de uitstekend 
keepende Geldropse keepster kon 
spelen. En die Geldropse keepster 
weerhield Rooi ervan een monster-
score neer te zetten. Geldrop deed 
zelfs nog wat terug door een strafbal 
te scoren. Niet veel later kreeg ook 
Rooi een strafbal te nemen. Deze 
werd koelbloedig benut door Karien 
Thielen. Lin Schakenraad tekende 
met een mooi backhand schot voor 
de zesde Rooise treffer. 

hockey

MHC Rooi heren 1 klimt verder naar boven 
De Rooise mannen stonden voor de 
belangrijke wedstrijd tegen nummer 
laatst Eindhoven. Na de gewonnen 
wedstrijden tegen de nummer 1 en 
2 werd het tijd dat Rooi eens wat liet 
zien tegen een directe concurrent.

Eindhoven dat onderaan staat en pas 
twee punten heeft begon de wed-
strijd zeer energiek. Ze lieten zien dat 
de pot tegen Rooi een van hun laat-
ste kansen was om te overleven. Na 
een niet zo spectaculair openingsstuk 
leek Eindhoven uitgeraasd en kreeg 

Rooi meer kansen. Na enkele goede 
corners was het in de 26e minuut 
raak. De harde corner door Willem 
van der Heijden ging hard langs de 
keeper het doel in.  

Na dit doelpunt daalde de amuse-
mentswaarde enige tijd. Op een paar 
goede acties en schoten na leek het 
meer op ren je rot dan een hockey-
wedstrijd. Pas in 62e minuut lukte 
het Rooi weer het net te vinden. Via 
een schitterende aanval, met een 
paar combinaties op snelheid, stond 

Wouter Deelen samen met Willem 
van der Heijden aan het eindstation 
om de 0-2 binnen te prikken. De 3 
punten kwamen eigenlijk geen mo-
ment in gevaar voor de Rooise for-
matie. Het werd nog even onnodig 
spannend toen Eindhoven terug 
kwam tot 1-2. Maar na deze goal gaf 
Rooi geen kansen meer weg waar-
door het bij 1-2 bleef. Aanvaller Ma-
thijs van Roessel werd verkozen tot 
man of the match na zijn sterke wed-
strijd met daarin een grote bijdrage 
aan de eindstand.

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 17 november zijn de 
wedstrijden uit de B klasse 2e ron-
de   gespeeld. Van de twaalf spelers 
gaan er vier door naar de halve fi-
nale. 

Zowel Peter van Driel als Peter 
Markus wisten hun beide partijen 
overtuigend te winnen. Met hun 
maximum van 20 wedstrijdpunten 
waren zij de beste spelers van de 
avond. Eric Bekkers haalde in zijn 
eerste partij tegen zijn rivaal Bert 
v.d. Plas 8 wedstrijdpunten. Ook in 
zijn tweede partij haalde hij tegen 
Frans van Esch 10 wedstrijdpunten. 
Dit was ruim voldoende om zich te 
plaatsen voor de halve finale. Arie 
Markus stelde zijn plaats in de halve 
finale zeker door nipt van Leo Hage-
laars te winnen. Hoge series werden 
gemaakt door Peter Markus (9 en 
14), Peter van Driel (9 en 11), Leo 
Hagelaars (5 en 12) en Erik Bekkers 
(7 en 8). Naast de uitslagen van de 

gespeelde wedstrijden uit de B klasse 
treft u ook het overzicht aan van de 
plaatste spelers. De wedstrijdleiding 
wenst de geplaatste spelers veel suc-
ces in de halve finale. 
Uitslagen De Dorpsherberg:
Jo v.d. Biggelaar 7 – Dorita Bekkers 
7; Lia v.d. Ven 10 – Peter Markus 
10;  Jo v.d. Biggelaar 6 – Peter van 
Driel 10; Peter Markus 10 – John 
Hagelaars 4; Dorita Bekkers 5 – 
Peter van Driel 10; Lia v.d. Ven 4 – 
John Hagelaars 10.
Uitslagen D’n Toel:
Bert v.d.Plas 4 – Erik Bekkers 8; Arie 
Markus 10 – Renee Wisse 6; Bert 
v.d. Plas 4 – Frans van Esch 7; Renee 
Wisse 7  – Leo Hagelaars 10; Erik 
Bekkers 10 – Frans van Esch 2; Arie 
Markus 7 – Leo Hagelaars 6.
Geplaatste spelers klasse B halve fi-
nale:                                                    
Peter van Driel (20p); Peter 
Markus (20p); Erik Bekkers ( 18p); Arie 
Markus (17 p).  

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
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Woensdag 19 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

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

Rondje Rooi
Tot en met 3 december verwachten 
we in Rondje Rooi de volgende on-
derwerpen te kunnen tonen:  Ont-
hulling en installatie hoogheden voor 
Carnaval 2015 - Receptie wegens 
150 jarig jubileum NJA - Prachtige 
finale The Voice of Rooi - Jubileum-
concert NJA in De Streepen - Slip-
jacht in Nijnsel - Verkiezing Roois on-
dernemer van het jaar - Sinterklaas 
komt aan in Sint-Oedenrode - Groot 
Roois Dictee - Textielatelier bij Da-
miaancentrum.

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

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

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

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

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

19 november 
Biergilde

café Van Ouds 

19 november 
Optreden Country 

Dance Groepen
Odendael 

20 november 
Spel-avond ‘t Roois Spelleke

café d’n Dommel 

21 november 
27e Rooise Klompenklets

De Beurs 

22 november 
Wichelroede lopen

Leef & Vind 

22 november 
27e Rooise Klompenklets

De Beurs 

22 november 
Optreden Cover 
Band: Eternity

de Beckart 

22 november 
Jubileumconcert 
Roois Kamerkoor

Mariendael

 22 november 
The Sharpees 

(real british rythm & blues)
de Ossekop 

23 november 
Zwarte pieten bezoeken 

Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

23 november 
Maïscross Sint-Oedenrode

Damianenweg 24

 23 november 
Whiskyproeverij 
10-jarig jubileum

The Old Pipe 

23 november 
Intocht Sinterklaas

de Beckart 

23 november 
27e Rooise Klompenklets

De Beurs 

23 november 
Kemi Live 

akoestisch optreden
de Ossekop 

23 november 
Jubileumconcert 
Roois Kamerkoor

Mariendael 

26 november 
Werelden van Techniek

Mariëndael 

26 november 
Optreden Dommelvolk/
Rooise Dommelklanken

Odendael 

27 november 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

27 november
Zorgmarkt
Mariëndael 

28 november
Glow in the Darkparty

The Joy 

28 november 
Ollandse biljartkampioenschappen

Café D’n Toel 

28 november 
Avond van ‘t 

Nederlandse lied
de Ossekop 

29 november 
Wijnproeverij Paul Mas

Drankenhandel van Boxmeer 

29 november 
Creatieve spirituele workshop

Mariëndael 

29 november 
Twenty Sicks

café d’n Dommel 

29 november 
CC Jerome 

and the Jetsetters
café d’n Dommel 

30 november 
Mathieu Dirven koffi econcert 

meester gezel
Mariendael 

30 november 
Bridgedrive Rode Kruis

de Beckart 

30 november 
Sunday afternoon Jazz, 

open jazz podium
de Ossekop 

4 december 
Koopavond Sinterklaas

Sint-Oedenrode 

4 december
Pubquiz

café d’n Dommel 

5 december 
Sinterklaas

7 december 
Rikken en Jokeren

 Ollandse Dorpskapel 
de Dorpsherberg 

8 december 
KBO fi lm: Lore

Odendael 

10 december 
Spectaculaire Whiskyproeverij

The Old Pipe 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




