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Folders deze week:
Roxs Elektro

Ries Willems Makelaardij

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

OPRUIMING
KINDERSCHOENEN 
30% KORTING

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

Zangeres Nikki geëmigreerd Beautydag op Odendael

De bekende zangeres en trots 
van Sint-Oedenrode, Nikki Kerk-
hof, is geëmigreerd naar Austra-
lië. De winnares van Idols 4 trok 
eind oktober om persoonlijke 
redenen naar Down Under om in 

Sydney een nieuw bestaan op te 
bouwen.

Volgens haar moeder wil dat niet 
zeggen dat ze helemaal stopt in 
de muziek business. Nikki zal 
gewoon muziek blijven schrijven 
en maken. Op dit moment zoekt 
ze een band in Australië om be-
scheiden mee op te treden. Ze 
heeft haar management toege-
zegd om in de zomermaanden, 
tijdens het festivalseizoen, ge-

Extra openingstijden
Maandag 28 nov 13.00 – 21.00 uur
Dinsdag 29 nov 09.00 – 21.00 uur
Woensdag 30 nov 09.00 – 21.00 uur
Donderdag 1 dec 09.00 – 21.00 uur
Vrijdag 2 dec 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag 3 dec 09.00 – 17.00 uur
Maandag 5 dec 10.00 – 18.00 uur   

Markt 20 - 5492 AB Sint-Oedenrode - Tel: 0413 - 490525
SPeeLGoeD      GiFTS & BiJouX      GaMeS

Start opruiming:
Alle 

kinderschoenen
halve prijs 

 
5 euro

Hertog Hendrikstraat 12 
5492BB - Sint Oedenrode 

Tel: 0413-472768 
Fax: 0413-478517 

info@vandekampschoenenensport.nl 
www.vandekampschoenenensport.nl

Mariëndael Kidsclub i.s.m de Brabantband

“Mijn oren zijn eraf geblazen, Sint zal trots zijn” 

Lees het hele verhaal op pag. 7

Foto: Bart van der Aa Lees verder op pag. 4

- Starter van de maand

pag. 4

woon op te treden in Nederland.

Op 1 maart 2008 won Nikki de 
finale van Idols. In 2009 won ze 
zelfs een 3FM-award als bes-
te nieuwkomer. Na haar Idols 
overwinning kreeg de zangeres, 
in haar woonplaats Sint-Oeden-
rode, een zeer druk bezochte 

huldiging op de Markt. Naar 
verluidt werd juist het ‘bekende 
Nederlander zijn’ haar een beet-
je te veel, waardoor ze besloot 
om te emigreren. 

Nikki maakt het goed op dit mo-
ment. Ze geniet van het weer en 
de anonimiteit. 
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Tarieven sportgebouwen fors omhoog
De tarieven voor het sportbedrijf 
in Rooi gaan de komende jaren 
fors omhoog. Het college hoopt 
dat er desondanks niet veel min-
der bezoekers gaan komen: de ta-
rieven in Rooi liggen dan namelijk 
nog steeds aanzienlijk lager dan 
in de regio.

De inkomsten uit het sportbedrijf 
kwamen vorig jaar 26.000 euro lager 
uit dan de ramingen. Dit werd onder 
meer veroorzaakt door lagere bezoe-
kersaantallen, minder evenementen 
in De Streepen, minder scholieren 
voor gebruik van de gymzalen. 
Door het vertrek van TV Meijerij 
uit De Streepen viel ook een in-
komstenbron weg. 
Om zoveel mogelijk inkomsten uit 
de sportgebouwen te genereren, 
worden naast de tariefsverhogin-
gen ook andere maatregelen ge-
nomen. 
Het sportbedrijf moet nu 35.000 

euro op gaan hoesten om te vol-
doen aan de nieuwe taakstelling: 
bezuinigen op energie, personeel 
en het inzetten van een fysiothe-
rapeut bij De Neul om het zwem-
bad voller te krijgen (ouderen). 
Ook hoopt men een slag te slaan 
met een btw-constructie. Daarmee 
wordt 19% bespaard op de uitga-
ven, en 6% doorberekend in de 
nieuwe tarieven. 
De tarieven voor het zwembad 
worden verhoogd met gemiddeld 
10%, voor De Streepen en De Kie-
nehoef met 16%. De verhogingen 
worden stapsgewijs ingevoerd.
Een kaartje voor vrij zwemmen in 
De Neul gaat in 2013 3 euro 30 
kosten; in de omliggende gemeen-
ten is het gemiddelde daarvoor nu 
al 3 euro 70. Voor De Streepen 
kost het gebruik per week momen-
teel 31 euro, in 2013 wordt dit 36 
euro, in omliggende gemeenten is 
het tarief nu al 37 tot 38 euro.    

Vet & Cellulitus aanpakken?

Lokale vetophopingen zijn vaak 
lastig aan te pakken. Dieet of sport 
helpt niet, want hardnekkig vet blijft 
waar ’t zit. Gelukkig, MultiCell lost uw 
probleem op, door het vet plaatselijk 
in de kern aan te pakken. Het breekt de 
vetcel door een proces van opgewekte 
spanning door Ultra Sound (hoge frequen-
tie). Het vrijgekomen vet wordt via het bloed 
en de lymfen op natuurlijke wijze afgevoerd. 
De behandeling is pijnloos en 100% veilig!

Bel vandaag nog voor een gratis intakegesprek. 
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw 1e behandeling.

Ook kunt u ook bij ons terecht voor de prachtige en specifieke  
 behandeling voor het gelaat.

Kijk voor meer informatie op onze www.syls-studio.nl

Sylvia van Stiphout

Lindendijk 44
5491 GB Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-20 36 54 29
Email: info@syls-studio.nl
Website: www.syls-studio.nl

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

Ans van den Heuvel-van der Pol 
krijgt Koninklijk lintje

Nietsvermoedend beleefde Ans 
van den Heuvel-van den Pol af-
gelopen zaterdag een gezellige 
avond in Zorgboerderij Dommel-
hoeve met haar medevrijwilligers 
van de Zonnebloem. Tot het mo-
ment dat om ongeveer om half 
negen haar hele familie binnen 
kwam gedrenteld met in hun kiel-
zog de burgemeester en de plaat-
selijke pers.  Hier moest iets aan 
de hand zijn!

Er was zeker iets aan de hand. Bur-
gemeester Maas begon zijn toe-
spraak en al vrij snel was duidelijk 
dat er iets heel bijzonders stond te 
gebeuren. Ans van den Heuvel – 
van de Pol ontving namelijk een 
onderscheiding tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De burge-
meester onderstreepte nog maar 
eens al haar bezigheden en het feit 
dat ze al veertig jaar in de weer is 
als vrijwilligster. Het leverde haar 
een staande ovatie op van de zaal 
en een terecht ‘Lang zal ze leven’.

Mevrouw Van den Heuvel ont-
plooit/ontplooide de volgende ac-
tiviteiten: 
* 1971 – 1976 initiatiefnemer en 
coördinator van de collecte voor 
de Nierstichting 
* 1976 – 1986 bestuurslid van de 
oudervereniging en voorleesmoe-
der van basisschool Dommelrode 
* 1978 – 1988 bestuurslid en 
voorzitter van het Katholieke 
Vrouwengilde 
* 1985 – 1990 lid (groepsbegelei-
der) van de werkgroep Huwelijks-
voorbereiding van de Sint Marti-
nusparochie 
* 1988 – 1991 lid van de werk-
groep Avondwake van de Sint 
Martinusparochie 
* 1995 – heden lid/voorzitter van 
de werkgroep Rouwbegeleiding 
van de Sint Martinusparochie 
* 1995 – heden vrijwilliger/pen-
ningmeester/plaatvervangend 
voorzitter van de Zonnebloem, af-
deling Sint-Oedenrode 

Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland
De collecte voor Alzheimer Ne-
derland heeft in Sint-Oedenrode 
1362,53 euro opgebracht. Na-
mens de stichting willen wij de 
collectanten en alle gulle gevers 
hartelijk danken! Voor info of aan-

melden als collectant voor volgend 
jaar? Bel: Marianne van Aert 
0413 473334. 
Dorothé Vermeltfoort 
0413 479434 
www.alzheimer-nederland.nl

Mede door uw aanwezigheid, de warme woorden van Pastor Deli 
en het muzikale eerbetoon van de Senioren Kapel Best & 

Die Drei Dörfer Musikanten hebben wij het afscheid van ons pap

Wim Lathouwers

als erg hartverwarmend en indrukwekkend ervaren.

An Lathouwers & Kinderen

DANKBETUIGING

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Rozen 
per bos     €1,-

Dracenaplant  
per stuk    €1,- 

Varen    
per stuk    €1,-

Fruitkrans   
per stuk    €3,99
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Uitspraak Klimbos 
In het kort geding dat aangespan-
nen was tegen de aanleg van het 
klimbos in het Kienehoefpark, is 
vandaag uitspraak gedaan. De 
voorlopige voorziening is toege-
kend. In dit geval betekent dit, 
dat gewacht moet worden tot de 
uitspraak in de bodemprocedure. 
En dat betekent weer, dat het nog 
maanden kan duren voordat de de-
finitieve uitspraak wordt gedaan.

Mocht die uitspraak positief uitvallen 
voor initiatiefnemer Geert Klarenbeek, 
mag hij hopen dat deze ruimschoots 
vóór het volgende broedseizoen 

valt. Want anders kan hij opnieuw 
wachten tot dat voorbij is, voordat 

het eerste plankje op de boom ge-
schroefd mag worden. 

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

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

• Zuurkoolstamp 100 gr. € 0,59
 met spekjes

• Broccoli-tomaat salade 100 gr. € 0,79
• Comice handpeer ‘super’ kg. € 0,79
• Super Clementines 15 st. € 1,99
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KEURSLAGERKOOPJE

4 Houthakkersteaks

5

95

SPECIAL

Carpaccio misto

100 gram

2

10

SOEP VAN DE WEEK

CHINESE TOMATENSOEP

1 liter

3

99

WEEKAANBIEDING

GEHAKT CORDONBLEU'S+

HAMBURGERS

4 +4 STUKS

6

99

MAALTIJDIDEE

RUNDERLAPPEN

4 STUKS

5

99

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Xilloc MEDICAL BV staat in finale Shell LiveWIRE award 2011

Rooise innovator pakt prijzen met uniek product

Innovatie is de drijvende kracht 
van de Nederlandse economie. Op 
dit moment is Rooienaar Maikel 
Beerens zijn sporen in dat we-
reldje aan het verdienen. Met zijn 
bedrijf Xilloc MEDICAL BV tim-
mert hij flink aan de weg. Zijn 
jonge onderneming – afgelopen 
24 augustus is het opgericht - viel 
de laatste tijd meerdere malen 
in de prijzen. Zo won Maikel de 
Limburg MKB innovatie award 
en kreeg hij de New Venture prijs 
uitgereikt. Op dit moment is de in 
Maastricht woonachtige onderne-
mer nog in de race voor de presti-
gieuze Shell LiveWIRE award.

Xilloc MEDICAL BV is pas een aantal 
maanden geleden opgericht als een 
spin-off-bedrijf van het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum.  De 
universiteit ondersteunt dit soort 
initiatieven, omdat op deze manier 
kennis en kunde naar de markt ge-
bracht kan worden. Al zeven jaar 
lang wordt er zo aan de ontwikke-
ling van dit product gewerkt. Het 
bedrijf van Maikel maakt patiënt 
specifieke implantaten. Wanneer 
iemand een botdefect heeft (dus 
een bot of een gedeelte van een 

bot mist), zorgt Xilloc MEDICAL 
BV voor een perfect passend, veilig 
en esthetisch implantaat waardoor 
een persoon zijn uiterlijk weer terug 
krijgt. Maikel: “We zien voorzichtig 
bedrijven in deze richting kijken, 
maar het unieke van onze totaal-
oplossing is dat we de implantaten 
driedimensionaal printen en we te-
gelijkertijd in het gehele traject de 
arts en patiënt ontzorgen. Tot dus-
ver zijn de implantaten met groot 
succes geïmplanteerd.” 

Het product is zo uniek, dat om die 
reden enkele zeer vooraanstaande 
prijzen zijn binnengehaald. Op 14 
december staat Maikel in de finale 
van de Shell LiveWIRE award. Op 
10 november vond er een schifting 
plaats tijdens de halve finale. Van 

de 300 inschrijvingen streden op 
die dag 13 overgebleven innova-
tieve bedrijven voor vier plekken 
in de finale. “Die dag heb ik een 
pitch gegeven van zestig secon-
den. Binnen die minuut moet je 
de jury overtuigen. Daarna heb je 
zeven minuten om vragen te be-
antwoorden. In de finale mag ik 
een presentatie van tien minuten 
geven en heb ik twintig minuten 
de tijd om vragen te beantwoor-
den. Het gaat om twee prijzen; 
Eén op basis van de finale en er is 
één publieksprijs. Allemaal stem-
men dus!”, roept Maikel op. 
LiveWIRE wil met het bieden van 
persoonlijke begeleiding en een 
professioneel netwerk de weer-
baarheid en de kans op succes van 
ondernemers vergroten. LiveWIRE 
richt zich specifiek op technisch 
innovatieve ondernemers. Live-
WIRE is een internationaal Shell-
programma dat in Nederland wordt 
uitgevoerd door Syntens, een in-
novatienetwerk voor ondernemers. 
Technisch innovatieve ondernemers 
die deel kunnen nemen aan Live-
WIRE zijn ondernemingen die niet 
ouder zijn dan vijf jaar. Ze commer-
cialiseren producten, processen of 
diensten, die ze op basis van eigen 
technische vindingen of door een 
nieuwe combinatie van bestaande 
technologieën hebben ontwikkeld.
Stemmen kan via 
www.livewire.nl/stemmen

Maikel Beerens is de tweede man van links

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Zalmfilet 100 gram € 1,95
Visslaatje per stuk € 3,95

Willen en kunnen jeugdige Ollanders 
in Olland blijven wonen?
Dat was het thema van de bij-
eenkomst ‘Wonen in Olland’ die 
afgelopen maandag in  gemeen-
schapshuis de Holm op het pro-
gramma stond. “De nieuwe Holm 
komt er met allerlei faciliteiten, 
maar ik ben bang dat als we niks 
doen, we straks weer generaties 
uit Olland gaan verliezen”, zo 
sprak organisator Twan Brinkman 
namens de dorpsraad. “We gaan 
inventariseren wat de opties zijn. 
Ik hoop dat we voor langere ter-
mijn iets kunnen realiseren.”

In het geding is de leefbaarheid van 
het kerkdorp. De jeugd heeft im-
mers de toekomst, maar op dit mo-
ment biedt Olland weinig huisves-
ting voor starters. Gezien de hoge 
opkomst, blijkt er onder de jeugd 
wel degelijk interesse om te blijven 
wonen in eigen dorp. Qua ruimte 
zijn er nog wat mogelijkheden. Ge-
sproken werd onder meer over bou-
wen in eigen beheer, kleinere kavels, 
starterswoningen met regelgeving 
en het inzetten van lokale onderne-
mers om de kosten van het bouwen 
zo laag mogelijk te houden.

Er is een kerngroep geformeerd. 
De jeugdige deelnemers gaan 
trachten de ideeën vorm te geven. 
Een eerste stap is gemaakt, de vol-
gende stap is deze plannen ken-
baar te maken bij de gemeente. 
Daarnaast zal de kerngroep zich 
gaan oriënteren in al gerealiseerde 
projecten die in Rooi of omgeving, 
die mogelijk interessant voor Ol-
land kunnen zijn. Een verslag van 
de avond komt binnenkort op de 
website. Kijk voor meer informatie 
op www.skonolland.nl. 
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Hij die niet door het
ijs zakt, kan zeggen dat hij
op sterk water staat.
   
   Kees Hermis

Nieuws

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

Afscheid BtB-bestuursleden

Hoewel er op de jaarvergadering 
in juni al uitgebreid afscheid is ge-
nomen van Mark Wijgergangs en 
Maria Sterks, werd er door het hui-
dige bestuur afgelopen vrijdag 11 
november nog eens bij stilgestaan. 
Beiden hebben aan de wieg ge-
staan van BtB Sint-Oedenrode, en 
allebei hebben ze ontzettend veel 
tijd en energie gestoken in de ver-
dere groei van deze Rooise onder-
nemersorganisatie, met als doel lo-
kale ondernemers dichter bij elkaar 
te brengen en zo het werk, de ken-
nis en de ervaring binnen de eigen 
gemeente te houden. Ze werden 
bedankt voor hun inzet en hun 

enthousiasme en deze waardering 
bleek vooral uit het overhandigen 
van de oorkonde tot erelid van 
de BtB. Daarnaast ontvingen ze 
nog een mooie cadeaucheque uit 
handen van de huidige voorzitter 
Arent van Dijk. 
Ze krijgen nu ongetwijfeld meer 
tijd om te besteden aan het gezin 
en hobby, maar gaven aan trouw 
de bijeenkomsten van de BtB te 
zullen blijven bezoeken. De eerst-
volgende staat gepland op dinsdag 
20 december a.s. en dat is de jaar-
lijks terugkerende traditioneel zeer 
gezellige en sfeervolle kerstborrel 
bij Dommelzicht.

Starter van de maand Oktober: 
KB Fotografie

Wat is er nu mooier dan om van je passie je beroep te maken? Kim 
Balster(29 jaar) deed het. Sinds ze haar diploma haalde aan de Foto-
vakschool is haar bedrijf KB Fotografie sterk groeiende. Of het nu gaat 
om je bruiloft of de opening van je zaak, bij deze talentvolle Rooise 
fotografe kunnen zowel particulieren als bedrijven terecht. 

Van jongs af aan is Kim in de weer met een fototoestel. De keuze voor 
de Fotovakschool was dan ook snel gemaakt. Het analoge toestel is al 
lang verruild voor professionele digitale camera’s en inmiddels is haar 
bedrijf KB Fotografie een begrip in Sint-Oedenrode en omgeving. Bin-
nenkort opent Kim haar nieuwe studio in het Fiorettigebouw.  Als echte 
Rooise kijkt ze hier erg naar uit. Kim: “Het is echt een fantastische loca-
tie met een mooie, grote ruimte voor mijn werkplek.” 
Kim heeft veel ervaring in diverse soorten fotografie, zoals portretten en 
reportages. Er hebben ook al heel wat bruidsparen voor haar camera ge-
staan. Kim: “Natuurlijk is iedere gelegenheid uniek en dat laat ik ook in 
mijn foto’s terugkomen. Uiteraard kijk ik goed wat bij iemand past, maar 
ik probeer ook minder voor de hand liggende invalshoeken uit.” De 
vernieuwde website www.kbfotografie.nl toont een selectie van Kim’s 
werk. Haar creativiteit en oog voor detail zie je direct in de foto’s terug. 
KB Fotografie is aangesloten bij Colour Art Photo, een internationale 
organisatie voor vakfotografen. Om lid te mogen worden moet je aan 
strenge kwaliteitseisen voldoen. Een mooie prestatie van de jonge fo-
tografe. Kim: “Dat ik bij deze vakgroep hoor, vind ik erg bijzonder. Het 
maakt mij nog enthousiaster over fotografie en stimuleert mij het beste 
uit mezelf te halen.” Kim volgt voortdurend de nieuwste ontwikkelin-
gen. Het resultaat van haar shoots wordt verwerkt in eigentijdse foto-
albums of wordt ingelijst, maar ook afdrukken op canvas, aluminium of 
dibond, de laatste trend, kunnen door KB Fotografie worden verzorgd. 

Het is natuurlijk erg belangrijk dat de personen voor de camera zich 
op hun gemak voelen, want helaas is niet iedereen een geboren foto-
model. Kim: “Ik vind het erg belangrijk om op een ongedwongen en 
persoonlijke manier te werken. Zeker bij een speciale gelegenheid als 
een bruiloft is het wel zo prettig dat iedereen alleen maar geniet en zich 
niet druk maakt om de foto’s. Laat dat maar aan mij over!”
Wil je meer weten over KB Fotografie? Kijk dan op de website 
www.kbfotografie.nl.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Vervolg voorpagina

Beautydag op Odendael

“Ook voor oudere mensen is ge-
voel van eigenwaarde belangrijk”
Trots liet een bewoonster van de 
woongroep in Odendael haar vers 
gelakte nagels zien. Haar buur-
vrouw had zojuist een gezichts-
masker gekregen. Derdejaars leer-
lingen van het ROC uit Eindhoven 
deden afgelopen maandag, tijdens 
de Beautydag, hun uiterste best 
om de senioren er weer pico bello 
uit te laten zien. ’s Ochtends na-
men ze de woongroep onder han-
den, terwijl ’s middags de overige 
bewoners aan de beurt waren. 

Anja Willems is medeorganisator 
van de dag, die ook vorig jaar plaats 
vond. Willems: “Een paar keer per 
jaar organiseren we activiteiten on-
der het thema ‘hartverwarmend’. 
Daar hoort deze Beautydag ook 
bij. Iedere bewoner die wilde, kon 
zich aanmelden. Die extra aandacht 
vinden ze fijn. In het begin heb-
ben ze wat tijd nodig, maar als ze 
eenmaal ontspannen zijn vinden ze 
het heerlijk.” José van Boxmeer, al 
jaren schoonheidsspecialiste in het 

verzorgingstehuis vult aan. “Mijn 
oudste klant is bijvoorbeeld 97 jaar 
oud. Dat maakt niet uit. Ook voor 
oudere mensen is het gevoel van ei-
genwaarde erg belangrijk.”
Leerlinge Sabine van Gorp onder-
vond zelf de reactie van een be-
woonster. Nadat ze rustig de hand 
van een oudere mevrouw had ge-
masseerd, ging ze over tot het lakken 
van de nagels. “Ze kent me natuur-
lijk niet, maar ze werd meteen rustig 
toen ik haar masseerde. Nu kijkt ze 
me zelfs aan. Dat is een teken dat ze 
me steeds meer vertrouwd”, werkte 
Sabine rustig verder. 
Behalve de studenten hielpen ook 
schoonheidssalon About Beauty, 
van Silvie van den Meulengraaf, 
en Peter van den Brand van heren-
kapsalon Peter mee. Helaas waren 
er ’s ochtends wat weinig mannen 
aanwezig. Peter: “Dat is vanmid-
dag wel anders. Dan komen er 
ook veel meer mannen. Ik vind dit 
geweldig om te doen, maar dan 
moet ik wel bezig kunnen blijven. 
De reacties van de mensen zijn 
prachtig. Daar doe ik het voor!”

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

desIgn 
pixelbox 

WEBSITE NODIG?
- Webdesign
- Content Management Systemen
- Webapplicaties

- Zoekmachine optimalisatie
- Databases
- Online nieuwsbrieven

IK KIJK ER NAAR
UIT OM MET JE TE
WERKEN AAN JE

VOLGEND 

PROJECT
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> TWEEKAPPERS 
> SENIORENWONINGEN
> VRIJSTAAND GESCHAKELDE WONINGEN
> ZELFBOUWKAVELS

‘Ons plan, jouw idee’

 Informatieavond
 nieuwbouwplan

Nijnsel
 Woensdag

 30 november a.s.
 Aanvang 19.15 uur

 Locatie de Beckart, Nijnsel

Ook prijswinnaars prijsvraag ontvangen prijs

Baderie Voss schenkt flink bedrag aan Rode Kruis

Een aantal weken geleden was 
het groot feest bij Baderie Voss. 
Het installatiebedrijf bestaat dit 
jaar vijftig jaar en dat werd groots 
gevierd. Iedereen was vrij om in 
plaats van een cadeau een geld-
bedrag te schenken. Voss had 
voor ogen om een groot gedeelte 
daarvan te schenken aan een goed 
doel. Een nobele gedachte. Afge-
lopen zaterdag werd de cheque 
van maar liefst €1425,- overhan-
digd aan vertegenwoordigers van 
het Rode Kruis Sint-Oedenrode. 

Behalve het Rode Kruis werden 
ook meneer en mevrouw Rooijak-
ker verblijd met een mooie waar-
debon. Baderie Voss bracht dit jaar 
ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum een eigen krant uit met 
een oplage van 125000 exempla-

ren. In die krant stonden enkele 
prijsvragen. Een daarvan was een 
foto wedstrijd. Mensen mochten 
raden wie de twee mensen op de 

foto waren. Meneer en mevrouw 
Rooijakkers zagen dat het Peter en 
zus Ingrid Voss waren, tijdens hun 
jonge jaren. Daarmee sleepte ze 
een waardebon van €150,- in de 
wacht. 
In de uitgave stond tevens een op-
roep om de oudste factuur in te stu-
ren. Ook deze prijsvraag lieten de 
heer en mevrouw Rooijakkers niet 
voorbijgaan. Ze stuurden hun re-
kening uit 1963 op. Het betrof een 
factuur van 770 gulden (!) voor het 
installeren van een heel huis. Toch 
viel er nog een iets oudere nota 
op de deurmat. Van familie Derks 
uit Eindhoven. Helaas waren ze 
zaterdag niet aanwezig. Hun che-
que voor een compleet wandcloset 
houden ze nog te goed.

Het Rode Kruis kreeg uit handen van 
Peter en Piet Voss de cheque overhandigd

Meneer en mevrouw Rooijakkers ontvingen 
een waardebon van €150,-

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

www.PuurBasic.nl
St.Oedenrode 06-12215162

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

De Koning
60

Proficiat, De vriendjes

Geslaagd! 
Peter van Mosselveld aan 

Fontys Hogeschool

voor ‘Bachelor of Engineering’
Proficiat! Je ouders, 

Marja en Cor

't is echt waar

Moniek 30 jaar
VC de Rooise Oortjes

Meld uw 
familieberichten aan via 

redactie@demooirooikrant.nl 
of loop binnen op ons kantoor 

Heuvel 17

Voor ondernemers,      door ondernemers
www.mooimarktplein.nl
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               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open en iedere zondag open 

van 12-17 uur, maandag gesloten
 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

Aanbiedingen  

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

47.⁵⁰
/mnd*

�55.-

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

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

De eerste 12 maanden 
€ 7,50 korting

AD-12653/10-11

Nieuwe eigenaars C’est la Vie

Laagdrempelig en Bourgondisch eten en drinken

Chiang Wu en zijn vriendin Sheng 
Gao zijn de nieuwe uitbaters van 
C’est la Vie aan de Borchgrave in 
het centrum van Sint-Oedenrode. 
Vrijdag openen ze officieel de 
deuren voor het publiek. De kaart 
blijft grotendeels hetzelfde. Chi-
ang: “De komende weken gaan 
we goed naar onze klanten luis-
teren. Daarna komen er vast en 
zeker wat aanpassingen, want we 
hebben natuurlijk ook onze eigen 
ideeën.” Niet alleen ideeën, maar 
ook mooie plannen. De twee on-
dernemers hebben enorm veel zin 
om te starten.

Chiang Wu is geboren en getogen 
in Eindhoven. Met zijn Brabantse 

tongval zal hij menig klant positief 
verrassen. Bij zowel Chiang en Sheng 
staat er een brede glimlach op het 
gezocht, wat meteen uitnodigt om 
binnen te komen. Die sfeer wil het 
koppel creëren:  laagdrempelig en 
Bourgondisch. Chiang: “Nederlan-
ders, maar vooral ook Chinezen, zijn 
gewend om lange dagen te werken. 
Toch moet je ook zo nu en dan ont-
spannen. Dan is C’est la Vie de ide-
ale locatie om gezellig een hapje en 
een drankje te komen nuttigen. Het 
wordt heel laagdrempelig. Iedereen 
is welkom om te komen genieten.”
 
Het woord lunchroom wil Chiang 
niet gebruiken. “We zijn namelijk 
veel meer. De openingstijden willen 
we oprekken naar 20.00 uur, zodat 
klanten behalve een lunch ook een 
warme maaltijd geserveerd kunnen 
krijgen. Daarnaast is onze ruimte 
beschikbaar voor recepties en koffie-
tafels.” Chiang en Sheng zullen snel 
contact krijgen met de burgers van 
Rooi, want ze beloven dat in ieder 
geval één van de twee aanwezig is 
en meestal allebei. 

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

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

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

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

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

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

Nieuws

BS Dommelrode wint camera van MIK
Afgelopen week ontving basis-
school Dommelrode een gewon-
nen MiK-FLIP-camera uit handen 
van Kirsten Smeenk en Elke van 
Gompel van Mik-kunsteducatie. 
De basisschool heeft de Dansdag 
“Groeten uit” en de Gitaarcursus 
voor basisschoolleerkrachten aan-
gevraagd bij MiK in de maanden 
waar je kans maakte op deze leuke 
camera en kwam als winnaar uit 
de bus! Interne-Cultuur-Coördi-
nator Neeltje van Kaathoven en 
directeur Enny Kuijpers namen de 
prijs in ontvangst. Het team is erg 
blij met de camera en gaat in de 
komende tijd volop experimente-
ren met de nieuwe aanwinst!

Thema avonden echtscheiding en loverboys
Het Centrum Jeugd en Gezin heeft 
twee informatieavonden georga-
niseerd voor de komende weken. 
Het gaat om een thema avond 
voor ouders over het onderwerp 
‘Loverboys’ (24 november) en een 
thema avond over echtscheiding 
(1 december). Deze vinden allebei 
plaats in Mariendael. 
 
Loverboys, een thema-avond voor 
ouders
Als je verliefd wordt ben je in de 
wolken. Tegelijk voel je je vaak 
onzeker. Het is spannend om uit 
te zoeken wat je wilt en hoever 
je met de ander gaat. Totdat je de 
andere kant van iemand leert ken-
nen… Hoe kun je het fenomeen 

loverboy herkennen en hoe ga je 
met je kind hierover in gesprek?

Deze onderwerpen komen aan bod 
tijdens een informatie- avond ver-
zorgd door Maaike Mollen, sociaal 
cultureel werkster bij het Internati-
onaal Vrouwencentrum te Oss. Zij 
geeft voorlichtingen en richt zich 
op preventie m.b.t. loverboys. 24 
november, Mariëndael, Laan van 
Henkenshage 2, Sint-Oedenrode. 
Van 20.00 – 22.00 uur (zaal open 
vanaf 19.30). Er zijn geen kosten 
aan verbonden, graag aanmelden 
op onderstaand adres.

Echtscheiding
Tijdens deze avond komen er 

sprekers vanuit verschillende or-
ganisaties, vanuit hun eigen visie 
vertellen wat een echtscheiding 
doet met kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën. Donderdag 
1 december. Van 19.30 tot 21.30 
uur. Mariendael, Sint-Oedenrode. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Graag aanmelden via 
tel. 0800-254 00 00 of  
info@cjggeeftantwoord.nl

www.metabo.nl Aanbieding is geldig t/m 31-12-2011 

BS 18 LT Impuls + SSD 18 LT  

BS 18 LT Impuls:  Impulsgenerator   Toerentallen 0-400/0-1.400 min-1 
 Tot 13 mm in staal en 30 mm in hout  Max. koppel hard 60 Nm   13 
mm boorhouder  
 
SSD 18 LT:  Drie slag-kracht niveaus met instelbaar koppelmoment  
 Hoog koppel max. 220 Nm  Instelbaar koppelmoment: Hoog/hard 
functie 220 Nm, middel functie 145 Nm, laag/soft functie 105 Nm  Max. 
aantal slagen: Hoog/hard functie 3.300, middel functie 2.700, laag/soft 
functie 1.500  Toerental onbelast: Hoog/hard functie 0-2.650, middel 
functie 0-2.150, laag/soft functie 0-1.600  Met 2 accu-packs 3,0 Ah            
Li-Power Extreme, lader ASC 30, ULA 14.4-18 en tas 

   540,00 
642,60 INCL. BTW 

GRATIS  accu-lamp 
ULA 14.4-18                  

t.w.v. 35,00  

SETAANBIEDING 

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

Kook mee met de GGD bij Girls Place
Woensdagmiddag 30 november staat 
de Girls Place in het teken van Eten! 
Samen met het GGD heeft Salus Jeugd 
en Jongerenwerk een gezellig, druk en 
afwisselend programma samengesteld 
met het oog op voedingsvoorlichting.

De Colaproef, Tussendoortjestest, 
het Ren-je-Rot-spel, Let-op-vet-
spel, zijn een paar van de activitei-
ten waarin meiden hun kennis over 
voeding kunnen testen. Na alle ac-
tiviteiten kunnen de meiden aan de 

slag met het maken van o.a. heerlijke 
smoothies, gezonde taco’s en kom-
kommertjes gevuld met tonijnsalade. 
Om deze vervolgens gezellig samen 
aan een gedekte tafel te verorberen 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Salus Jongerenwerk. 
Telefoonnummer: 0413-476149. 
Voor wie: Alle meiden van 11 t/m 16 
jaar. Tijd: Tussen 13.30 en 17.00uur 
kunnen de meiden binnenlopen. Lo-
catie: Salus Jongerenwerk, Cultureel 
Centrum Mariendael. Entree: Gratis

Mariëndael Kidsclub i.s.m de Brabantband (vervolg voorpagina)

“Mijn oren zijn eraf geblazen, Sint zal trots zijn” 

“Zijn we er klaar voor? Weten 
jullie nog wat jullie gerepeteerd 
hebben?” vroeg leidster Monique 
vlak voor de muzikale voorstelling 
in Mariëndael. Samen met de kin-
deren was ze al de halve ochtend 
bezig met het maken van eigen in-
strumenten. Zelfs zwarte Piet was 
erbij. 

“Toen we net begonnen liet die 

ons schrikken”, vertelt Erwin (7jr) 
enthousiast. “Hij gooide peperno-
ten op de tafels.” Erwin had zelf 
een trommel gemaakt. “Omdat 
die het gemakkelijkst was”, licht 
hij nog even toe. Fleur (8jr) maakte 
van bierdopjes een flinke tamboe-
rijn en Arlanda (10jr) had ook een 
trommel gemaakt. Een sambabal 
behoorde ook nog tot de moge-
lijkheden en zo had ieder zelf zijn 

eigen instrument gemaakt. 
 “Ik heb begrepen dat er een groot  
muziekfestijn zou zijn in Mariënda-
el”, kondigde zwarte Piet uiteinde-
lijk de voorstelling aan. Samen met 
de Brabantband, o.l.v hun eigen 
Piet, stonden de kinderen klaar 
voor het concert. Vol enthousias-
me begonnen ze aan ‘zwarte Piet 
ging eens fietsen’, gevolgd door 
allerlei ander sinterklaasliedjes. De 
kinderen bleken ware talenten. 
“Waar we normaal eigenlijk altijd 
een hele dag over doen, hebben 
we nu met de kinderen in een half 
uur ingestudeerd”, aldus de di-
rigent.  Om te laten zien wat de 
Brabantband normaal eigenlijk al-
tijd doet, hadden ze een mars in-
gestudeerd. Met twee leden van 
Brabant Jong voorop, gingen de 
kinderen enthousiast de zaal door. 
Eén van de kinderen was zo druk 
aan het marcheren, dat ze even 
vergat muziek te maken. “Dat was 
me het concert wel”, zie zwarte 
Piet na afloop. “Mijn oren zijn eraf 
geblazen. Sint zal trots zijn.”
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Ja, och, ’t lult wel mar ’t praot toch !
(’t is allemaal onzin maar je hebt toch ’n gesprek.)

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 C‛est la Vie komt in chinese handen

Wordt het dan
C‛est la Mie?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Koffiedichter
 

  

wacht niet tot een ander 
voor jou de weg bepaalt
 
kies hem zelf en 
hou je daar aan vast

 
mocht je er toch mee tobben
ga dan naar een dichter
 
die schrijft enige woorden
en je ziel is minder belast
 
immers hij kan je vertellen,
als kenner van hoe en wat
 
dat het doel van het leven
in één nachtmerrie 
kan worden samengevat

Body Result verloot prachtige prijzen

Body Result Sint-Oedenrode 
opende op maandag 17 oktober 
haar deuren. Iedereen die zich in 
de eerste week inschreef, maakte 
kans op een metamorfose of een 
lingeriebon t.w.v. 50 euro. De lo-
ting heeft ondertussen plaatsge-
vonden en de gelukkige winnaars 
voor de metamorfose van kapsa-
lon Savohs zijn: Cynthia Lammers 
en een dame die onbekend wilde 
blijven. De lingeriebon van Pari 
Bodyfashion ging naar Ine Beerens 
en Ankie van Langen. De winnaars 
hebben de prijs vorige week dins-
dag in ontvangst genomen en zijn 
gefeliciteerd door eigenaresse As-
trid Hems.

Online offerte voor uw administratie?

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

OPEN HUIS
ZATERDAG 26 NOVEMBER
VAN 10.30 TOT 12.00 UUR

SCHIETBERG 9 LIEMPDE

VRAAGPRIJS € 250.000,- k.k.
Keurige halfvrijstaande 

woning nabij centrum en A2. 
NS station op 5 min.

Beg.grond: 
hal, woonkamer, open keuken,

portiek met toilet en 
trapopgang naar 

1e verdieping 
met 3 slaapkamers, badkamer 
en vaste trap naar zolder met 

ruime (evt. 4e) slaapkamer 
cv-ketel en witgoedaansluiting.

GELD EN MAKELAARDIJ
0411-631400 

www.geldenmakelaardij.nl

Topdrukte veroorzaakt file bij 
Autoschade Lambert

Er stond afgelopen zondag een 
heuse file in Sint-Oedenrode. Niet 
op de A50, maar voor de deur van 
Autoschade Lambert. Klanten van 
het bedrijf en van Martien Tem-
mink Verzekeringen, v.d. Berk As-

surantiën en Van Kasteren restyling 
mochten een gratis wintercheck 
uit laten voeren. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt en dus gaan 
ongeveer tweehonderd mensen 
goed voorbereid de winter in.

Après sleeën bij Café d’n Toel

Bij café d’n Toel weten ze altijd 
weer hoe ze een feestje moeten 
bouwen. Afgelopen zondag was 
het weer raak tijdens de Après-
ski party. Eigenlijk was dit niet 
het goede woord, want er werd 
helemaal niet geskied van tevo-
ren. Er werd gesleed! Een aantal 

fanatieke wintersporters van ‘die 
Geile Gletcher’ kwam aanzetten 
met een prachtige, eigengemaakte 
slee voor vier personen. Eerst werd 
de straat er mee onveilig gemaakt. 
Daarna barste het feest los onder 
leiding van DJ Jerome. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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 Corridor 1c te Sint-Oedenrode 
 
 
 
 
 

 vraagprijs: € 1.395.000,-- 
Deze villa is zeer geschikt voor een aan huis gebonden beroep! 

 

EOsSstaniopaiuweioruwe489 ru1 
 
 
                                                  

                                                                                                 
                                        
 
 

Stationsstraat 11b 5461 JS Veghel  
Tel. 0413 377177 

mariska@makelaardijolav.nl 

OPEN HUIS 

WWW.MAKELAARDIJOLAV.NL 

ZATERDAG 26 NOVEMBER  
VAN 11.00 TOT 13.00 UUR                     

U BENT VAN HARTE WELKOM 
 OM DEZE WONING TE BEZICHTIGEN!!! 

 

In 
collegiale 
verkoop 
met: 

Rosanne van Esch zet Sinterklaasliedjes op DVD

 “Heel graag promoot ik zelf gebarentaal” 

Door: Ria Balk

Als kind had de jonge Rooise veel 
oorontstekingen. Buisjes hielpen 
niet, die vielen er constant weer uit 
en in haar linkeroor zat een groot 
gat in haar trommelvlies. Een ope-
ratie moest het probleem verhel-
pen. Door een ontsteking kwam er 
echter zoveel druk op haar trom-
melvlies te staan, dat dit de ope-
ratie weer gedeeltelijk teniet deed. 
Ook haar rechteroor veroorzaakte 
problemen. Vanwege een schim-
melinfectie kon daar in eerste in-
stantie echter niet veel aan worden 
gedaan. Ze kreeg solo-apparatuur, 
met een koptelefoon en een mi-
crofoon. Pas twee weken voor 
haar examen aan de Middelbare 
school hoorde ze dat de infectie 
weg was. Een paar maanden later 
kon ook haar rechteroor worden 
geopereerd. “Ik herinner me nog 
de eerste keer dat ik in de bushalte 
zat te wachten naar de docenten-
opleiding. Ik hoorde een paard 
hinniken, terwijl ik hem niet zag. 
‘Hoe kan dat nou?’ dacht ik. Dat 
was een hele aparte ervaring. “

Dat Rosanne al jong interesse had 
in het gehoor, mag duidelijk zijn. 
Inmiddels is ze als aanstomend do-

cent duidelijk op haar plek. Enthou-
siast legt ze het verschil uit tussen 
de Nederlandse Gebarentaal en 
het NmG (Nederlands met Geba-

rentaal). “Gebarentaal is een eigen 
taal, met een eigen grammatica en 
zinsbouw, terwijl bij het NmG de 
grammatica van het gewone Ne-
derlands wordt gevolgd. Gebaren-
taal was lange tijd nog verboden in 
de klas, want de kinderen moesten 
verbaal leren luisteren. Nu wordt er 
voortaan wel lesgegeven in geba-
rentaal. Je doet veel met je handen, 
maar ook met je mimiek. Hoe druk 
je bijvoorbeeld een vraagteken 
uit?” Ze trekt haar wenkbrauwen 
op. Dat is dus het teken. De stu-
dente is momenteel bezig met haar 
laatste studiejaar. Ze loopt nu stage 
in Sint Michielsgestel, waar ze les-
geeft aan medewerkers van het do-
veninstituut. Naast haar studie gaat 
ze ook privé door met allerlei activi-
teiten die ze op haar pad vindt. Vo-
rig jaar was het thema van de kin-
derboekenweek bijvoorbeeld ‘De 
grote TekenTentoonstelling’. Aan-

gezien gebarentaal alleen maar uit 
tekens bestaat, leek dat een mooie 
gelegenheid om het onder de aan-
dacht te brengen. Zo geschiedde.  
In de bibliotheek aan de markt gaf 
de studente een zeer tastbare voor-
leesvoorstelling van ‘Rupsje Nooit-
genoeg’ in gebarentaal. Ook gaf ze 
toen, enthousiast  swingend, een 
aantal bekende liedjes in gebaren-
taal vorm. Later droeg ze bij aan 
het Gewoon Anders festival en ook 
bij de opening van het nieuwe ge-
bouw van de Rabobank liet ze van 
zichzelf ‘horen’.

Rosanne promoot nu eenmaal heel 
graag gebarentaal.  Daar haalt ze po-
sitieve energie uit. Ze is erg sterk in 
haar mimiek, kan heel veel met haar 
gezicht uitdrukken en ze is muzikaal. 
Muziek tolken vindt ze erg leuk en 
ze vindt altijd wel manieren om de 
schijnbare tegenstellingen, muziek in 
de wereld van doven en slechthoren-
den, bij elkaar te brengen. Het vol-
gende project van haar is inmiddels 
alweer van de grond. Het idee ont-
stond vanuit haar afstudeerscriptie. 
Rosanne “Er is maar weinig materi-
aal voor dove en slechthorende kin-
deren, als het gaat om Sinterklaas. 
Ik heb het idee op school voorge-
legd aan Christiaan Plug. Hij zag er 

wel wat in en zo hebben we twee 
dagen gefilmd. In samenwerking 
met ‘Wapperpiet’  hebben we een 
aantal bekende sinter-
klaasliedjes van VOF 
de Kunst vertaald in 
gebarentaal.” Sinter-
klaasliedjes vertaald 
in NmG om precies 
te zijn, omdat 95% 
van de dove kinde-
ren, horende ouders 
heeft en daarom het 
meest gebruik maakt 
van NmG. De DVD is 
inmiddels net klaar en 
voor slechts €7,- ver-
krijgbaar bij de biblio-
theek of via wapper-
piet@gmail.com. De 
opbrengst gaat naar 
FODOK (Federatie 
van Ouders van Dove 
Kinderen). 

“Ik ben begonnen op de tolkopleiding, maar ik zat er nog maar één week 
op, toen de leraar vroeg: ‘Waarom doe je dit?’ Toen ik als antwoord gaf dat 
ikzelf slechthorend ben, was de leraar geschokt.” Aan het woord is Rosanne 
van Esch, student aan de Hogeschool voor Gebaren, Taal en Dovenstudies 
in Utrecht. “Ik heb een perforatie in mijn trommelvlies en dus meer kans 
op oorontstekingen. Als tolk ben je de oren van de dove, dus eigenlijk is 
het wel logisch dat de tolkopleiding voor mij niet zo geschikt was. Ik werd 
doorverwezen naar de opleiding tot docent Nederlandse Gebarentaal. Ach-
teraf ben ik daar heel blij om, want daar kan ik veel creativiteit in kwijt.”

JE DOET VEEL MET JE HANDEN, MAAR OOK MET JE MIMIEK. 
HOE DRUK JE BIJVOORBEELD EEN VRAAGTEKEN UIT?” 

Golf van faillissementen dreigt in MKB zorg
Zoals het er nu voor staat is het vanaf 1 januari 
niet meer mogelijk om een Persoons Gebonden 
Budget (PGB) aan te vragen. Op verschillende 
manieren wordt daar actie tegen gevoerd in 
Den Haag. Jan van ’t Hof, van zorgaanbieder 
Alertzorg uit Sint-Oedenrode maakt zich ern-
stig ongerust over de toekomst.

Het Midden- en kleinbedrijf in de langdurige 
zorg raakt in grote moeilijkheden als gevolg van 
de kabinetsmaatregelen rond het Persoonsge-
bonden Budget(PGB). De kleinschalige zorg 
biedt landelijk werk aan zo’n 25.000 zorgpro-
fessionals en verleent AWBZ zorg aan meer 
dan 100.000 cliënten die voor het merendeel 
hun zorg via een PGB inkopen. Vanaf 1 januari 
2012 is het nieuwe beleid van kracht. Hierdoor 
verliezen nieuwe cliënten de mogelijkheid om 
met een eigen budget een kleinschalige zorgle-
verancier of ZZP-er in te huren als zorgverlener. 
Zorgondernemers en ZZP-ers zullen daardoor de 
inkomsten sterk zien teruglopen in 2012. 

De sector waarschuwt dat als gevolg daarvan dui-
zenden banen in het MKB dreigen te verdwijnen. 
Volgens de Branchevereniging Kleinschalige Zorg 
(BVKZ) verdwijnt niet alleen werkgelegenheid. Het 
zal nog meer gevolgen hebben. 
Jan van ’t Hof: “De gecontracteerde grote zorgin-
stellingen moeten al die zorg gaan over nemen, 
hoewel wij nu al regelmatig signalen krijgen dat er 
aan bepaalde zorgvragen niet voldaan kan worden. 
Het regionale zorgkantoor, verantwoordelijk voor de 
inkoop van langdurige zorg is per 1 augustus 2011 
gestopt met het contracteren van nieuwe zorgaan-
bieders voor het jaar 2012. De gevolgen zullen we 
pas over twee jaar merken.” Voorzitter Mark van 
Barschot van de Branchevereniging Kleinschalige 
Zorg, valt hem bij. Volgens hem is een wachtlijst 
helemaal niet nodig: “Het zorgaanbod dat straks 
tekort dreigt te  komen is er gewoon. Helaas heb-
ben de zorgkantoren nagelaten dit flexibele aanbod 
voor 2012 bij ondernemers en ZZP-ers in te kopen. 
En dat terwijl het kabinet voor dat doel nu juist 50 
miljoen extra had uitgetrokken.”

Krant online
www.demooirooikrant.nl 
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GEMEENTENIEUWS

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Nijnselseweg 5  5492 HD 07-11-2011 Kappen meerdere kastanjebomen
Horst ongenum. Sectie A Nr.887  04-11-2011 Kappen diverse populieren
Kerkdijk-Noord 5 5491 AR 07-11-2011 Kappen berkenboom en notenboom
Boskantseweg 61 5492 VA 14-11-2011 Plaatsen dakkapel
Vresselseweg 71 a 5491 PB 03-11-2011 Uitbreiden woonhuis
Liempdseweg 51 5492 SM 07-11-2011 Verbouwen woning 
Ollandseweg 134-136 5491 XC 28-10-2011 Veranderen inrit/uitrit
Boskantseweg 41 a 5492 BV 09-11-2011 Opzetten handel en reparatie auto’s
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Mosbulten 19a 5491 PH  03-01-2012    Splitsen woonboerderij en bouw 
         bijgebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Damianenweg 5  5491 TJ  15-11-2011 Slopen bijgebouw
Vresselseweg 71 a 5491 PB 16-11-2011 Slopen dak woning en dak schuur
Hoek Berkstraat - Kremselen 5492 EB  16-11-2011 Kappen van ca 35 dennen, onder 
       voorwaarde van herplant
Donderdonksedijk 5492 VK 17-11-2011 Kappen van 34 essen, onder voorwaarde 
thv nrs. 4 en 9      van herplant
Kruidenlaan 40  5491 KM 17-11-2011 Aanbouwen erker aan woning
Kruidenlaan 40 a 5491 KM 17-11-2011 Aanbouwen erker aan woning
Lieshoutseweg 82 5491 RR 21-11-2011 Milieuneutraal wijzigen van agrarisch bedrijf
De Quaystraat 30 5491 CM 21-11-2011 Vestigen kapsalon aan huis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning
Adres  Postcode Omschrijving
Heuvel 21 5492 AC Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). 
De stukken liggen met ingang van donderdag 24 november 2011 ter inzage. 

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- OV chipkaart

Verloren voorwerpen
- Bruine portemonnee met riempje en inhoud
- Damesarmband titanium
- Paarse damesportemonnee crocoleer met inhoud
- Beige/goude damesportemonnee met inhoud 
- Zwarte damesportemonnee met inhoud
- Wit gouden herentrouwring met inscriptie Manon

Agenda
Vergadering Voorbereidingscommissie op dinsdag 29 november 2011

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van dins-
dag 29 november 2011 (aanvang 19.00 uur) vindt de behandeling plaats 
van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied.

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De vergadering begint, in afwijking van het gebruikelijke aan-
vangstijdstip, om 19.00 uur. Er is voorafgaand geen technisch beraad. 
De technische vragen worden in de vergadering behandeld.

Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 1 december 2011

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van don-
derdag 1 december 2011 (aanvang 20.00 uur) komen de volgende on-
derwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling tarieven sportbedrijf 2012
2. Beschikbaarstelling krediet samenwerkingsverband Ple1n
3. Vaststelling verordening ondernemersfonds/reclamebelasting
4. Vaststelling bouwgrondprijzen 2012
5. Vaststelling herziening archeologiebeleid
6. Beschikbaarstelling krediet herijking Rooise Draad
7. Financieel voorstel inzake ISV-gelden

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Voorafgaand aan de vergadering wordt tussen 19.30 en 20.00 
uur het zogeheten technisch beraad gehouden. Daarbij zijn de behan-
delende ambtenaren aanwezig om technische (concrete, feitelijke) vra-
gen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle eerder genoemde onderwerpen. Ie-
dereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de 
geagendeerde onderwerpen, dient dit ten minste 24 uur voor aanvang  
van de desbetreffende vergadering te melden bij de griffier van de 
commissie (0413 481911) of per mailbericht: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor ie-
dereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 
12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 26 november
- Oudervereniging Basisschool Dommelrode; papiercontainer bij sport-
hal De Streepen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
- Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegenover de 
St.Antonius van Paduaschool aan de  Jasmijnstraat 11a, 
van 08.30 tot 12.00 uur
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk 
Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur

Maandag 28 november
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

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

Spreekuur 
burgemeester
Het spreekuur van de 
burgemeester van maandag 
28 november aanstaande vervalt.

Verhoging  tarief jeugd-identiteitskaarten 
Kosten identiteitskaarten voor 
jongeren
Vanaf 1 januari 2012 wordt het 
tarief voor identiteitskaarten voor 
jongeren t/m 13 jaar in iedere ge-
meente in Nederland verhoogd 
tot maximaal € 30,00. Tot die tijd 
geldt het huidige tarief van € 9 ,00

Kinderbijschrijvingen niet meer 
geldig
Met ingang van 26 juni 2012 ver-
valt ook de geldigheid van alle kin-
derbijschrijvingen in paspoorten en 
andere reisdocumenten.
Vanaf dat moment hebben kin-
deren, van elke leeftijd, een eigen 
paspoort, Nederlandse identiteits-

kaart of een ander reisdocument 
nodig als zij naar het buitenland 
willen reizen.

Openingstijden in de maand de-
cember verruimd
Om jongeren nog in de gelegen-
heid te stellen tegen het voor-
delige tarief van € 9,00 een Ne-
derlandse identiteitskaart aan te 
vragen,  zijn de openingstijden van 
het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente in de maand de-
cember verruimd. De balie van het 
KCC is –alleen op afspraak−  extra 
geopend op:
woensdagmiddag 7, 14, 21 en 28 
december van 13.30 -16.00 uur. 

Voorwaarden
Bij de aanvraag en het ophalen van 
de identiteitskaart dient het kind 
aanwezig te zijn. Verder is schrif-
telijke toestemming van beide ou-
ders nodig en een actuele pasfoto.

U kunt een afspraak maken via 
ons digitale loket www.sint-oe-
denrode.nl of via telefoonnummer 
0413-481911.

Kijk op www.sint-oedenrode.nl 
voor extra informatie en de nor-
male openingstijden van het KCC/
Burgerzaken.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 28 t/m 30 no-
vember 2011 vindt er een mili-
taire oefening plaats binnen de 
gemeente. De oefening wordt ge-

houden in het kader van luchtver-
dediging. Praktisch gezien houdt 
dit in dat er op verschillende plaat-
sen luchtverdedigingstellingen 
verkend worden.

Aan deze oefening nemen 8 per-
sonen, 3 militaire wielvoertuigen 
deel. Er wordt geen gebruik ge-
maakt van oefenmunitie. 

Overzicht uitgeschreven 
gastouders LRK (Landelijk Register Kinderopvang):

- P.J.M. de Boer, reg.nr; 122210724
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Procedures

Ter inzage en informatie

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

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

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

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

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

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

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

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en 
verleende vergunningen, ontheffingen en te treffen verkeersmaatrege-
len op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 15 november tot en met 21 november 2011 zijn de 
volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van V.V. Boskant voor het organiseren van Boskant’s got talent van 13 
tot en met 15 januari 2012 op de parkeerplaats van voetbalvereniging 
Boskant, Hazelaarstraat 54 te Boskant.
- Van de heer S. Foolen voor het maken en plaatsen van een ijsbaan en 
een koek- en zopietent, gedurende de vorstperiode in de winter van 
2011-2012, op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.
- Van Circus Sydney voor het organiseren van circusvoorstellingen in 
oktober 2012 op het evenemententerrein te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergun-
ning staat nog geen bezwaar open.

Verleende verklaring van geen bezwaar
- Aan Dorpsraad Olland voor het maken en plaatsen van een ijsbaan 
en een koek- en zopietent, gedurende de vorstperiode in de winter van 
2011-2012, op het Dorpsplein te Olland.
- Aan v.d. Broek Ballon v.o.f. voor vijf opstijgingen in 2012 van vrije 
ballonvaarten met een heteluchtballon vanaf het grasveld bij kasteel 
Henkenshage te Sint-Oedenrode.

Nieuws

Nieuws
Open dag en expositie kinderatelier  

In 2008 sloot Annie Dortmans 
haar 7 jarige schilderopleiding af 
met cum laude aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk. 
Ruimtelijke beelden waren en zijn 
haar inspiratiebron. Zij begon te 
experimenteren  met kleur en verf-
soort. Ze schildert met olieverf, 
acryl, maar ook met andere ma-
terialen. In 2010 begon ze aan de 
Academie met de opleiding “Mo-

numentaal/Mix Media” een vorm 
van “totaalkunst” (het samenvoe-
gen) In haar ruimtelijk en zonnige 
atelier waren de resultaten te be-
wonderen van haar eerste 2 stu-
diejaren o.a. een aantal werken die 
ze in september 2011 maakte in 
Frankrijk. Ze zijn geschilderd met 
haar kenmerkende technieken, 
Olieverf, acryl en aarde kleuren.  
Ze werkt ook graag met kinderen. 

Annie heeft in de zorg gewerkt en 
begon met het kinderatelier via 
Jeugdcreatief. In het kinderatelier 
wordt met thema’s gewerkt. “Het 
is erg leuk voor de kinderen, maar 
ook voor mij. Het is heel bijzonder 
als kinderen zich verwonderen over 
datgene wat ze zelf kunnen teke-
nen en schilderen, dit zijn prachtige 
ontdekkingsreizen en ik mag daar 
samen met hen van genieten”, ver-
telde Annie. Te zien waren de eind-
resultaten van het thema  bloemen, 
het thema van dit jaar. Deze kunste-
naars in spe hadden werkelijk mooie 
bloemwerken gemaakt. In januari 
2012 start ze met het volgende kin-
deratelier maar dan met het thema 
dieren. Info via 
anniedortmans@hotmail.com

POLITIEBERICHTEN
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222

Aangehouden met slok teveel op    
Bij controles in Boxtel en Schijn-
del heeft de politie in de nacht 
van vrijdag op zaterdag twee 
mensen aangehouden omdat ze 
teveel gedronken hadden. Dit 
overkwam in Schijndel zaterdag-
morgen rond 1.00 uur een 24-ja-

rige bestuurder uit Sint Oeden-
rode. 

Tijdens een controle aan de Eerd-
sebaan bleek dat hij anderhalf 
keer de toegestane hoeveelheid 
alcohol had genuttigd. 

Informatie-avond Vlagheide 
29 november 2011
Op dinsdag 29 november 2011 
om 20.00 uur vindt er weer een 
informatie avond plaats over de 
voortgang van het Intergemeen-
telijke Masterplan Vlagheide. Deze 
informatie avond is in cultureel 
centrum ’t Spectrum in Schijndel. 

Tijdens de informatie avond wor-
den ook twee presentaties ge-
houden over Landgoed de Rijt en 
over Bed- and Breakfast “Hof van 
Eerde”. 
Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom!

Politie zoekt getuigen aanranding
Op maandagavond is tussen 
20.15 en 20.24 uur een 16-jarig 
meisje uit Sint-Oedenrode op de 
Schijndelseweg aangerand.

Het meisje fietste vanuit Schijn-
del naar Sint-Oedenrode over het 
fietspad. Ter hoogte van de Schei-
dingsweg, net voor een sport/ 
campingzaak, stond een donkere 
auto in de berm. Het slachtoffer 
ging harder fietsen maar werd 
door een rennende man inge-
haald. De verdachte betastte het 

meisje die meteen heel hard be-
gon te gillen. De man stopte en 
het meisje kon wegfietsen. Zij 
heeft gezien dat er tijdens het in-
cident een persoon aan de over-
kant van de weg fietste. Ze kon 
dit, ondanks de mist, zien door de 
verlichting op de fiets. De politie 
wil graag in contact komen met 
deze getuige en verzoekt deze 
fietser zich te melden via 0900-
8844 of anoniem via 0800-0700. 
Het meisje is in contact gebracht 
met Slachtofferhulp.

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren



Woensdag 23 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe12 Nieuws

Op deze foto staan allemaal Rooise mensen. Wie weet welke personen er op staan? Laat het weten aan 
DeMooiRooiKrant. U mag bellen (0413-479322) of mailen (redactie@demooirooikrant.nl) 
Natuurlijk bent u ook welkom op ons kantoor. Heuvel 17 in Sint-Oedenrode. De koffie staat klaar!

Oplossing week 46:
In het boek van W.Heester en Dr.C.Rademaker geschiedenis 
van Sint-Oedenrode wordt op verschillende blz. 
geschreven over het Hertog Jaach Huis.

Op blz. 101-102-159-214-273-334. Foto tussen 
blz.190-191 Afb.10 tekeningen van A.C.Brock.
Naar mijn mening moet het dit zijn.  

Jos Wijn 

Het gaat hier om een schets van het slotje Emmaus, hoewel het 
in de 15e eeuw bekend stond als 
“Het Hoghe Huijs”. 

Anoesjka Schellekens

Historische beelden
Te koop/Te huur

Nu opruiming: Alle kinderschoe-
nen en -laarzen nu halve prijs + 5 
euro. Voor de grootste keus snel 
naar van de Kamp Kinderschoe-
nen, Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Flinke stapelkortingen, tot 45%, 
op bijna alle sportkleding van 
Gaastra, Adidas, Bjorn Borg, Nike 
en Luhta. Ook op de winterjassen!  
Natuurlijk bij van de Kamp Sport. 
Sint Oedenrode.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582
--------------------------------------
We hebben nog ruimte in onze 
caravanstalling in Sint-Oedenrode. 
Interesse? Bel: 0615414296

Evenementen
27 november. Sinterklaasconcert 
van H.Z.Z. in café ’t Kofferen. 
15:00 uur.  

Cursussen
Kinderyoga en power-4-kids. Om 
de wereld beter aan te kunnen.
Info: www.yogacentrumlibra.nl
--------------------------------------
Vanaf nu weer workshops 
bonbons maken vanaf € 19,50 pp 
bij de ijSMAAKerij  T 470600

Aangeboden
Biedt zich aan. Huishoudelijke hulp 
voor 3 uur per voormiddag. Bellen 
na 18.00 uur op 0413-707134

Hulpverlening
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

OV-chipkaart. In Boskant. 
Kwijt? Bel: 0413-475048
--------------------------------------
Gevonden/Verloren 
voorwerpen 
kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

Vermist

Kat: Sneeuwbengaal. Twee weken 
geleden naar buiten gegaan en 
verdwenen.
Heeft u deze kat gezien? 
Bel dan aub naar: 0652142900

Diversen
Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!

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

Rondje Rooi op Tv-Meierij
Vanaf donderdag 24 november is er 
weer een nieuw Rondje Rooi.  In dit 
Rondje Rooi wordt teruggekeken 
op de verschillende gebeurtenissen 
die de afgelopen  twee weken in 
Sint-Oedenrode plaats vonden. 

In het komende Rondje Rooi is er 
onder andere aandacht voor de 
volgende onderwerpen*:

-Aandacht voor het aanstaaande 
 carnaval. 
-Intocht sint Nicolaas. 
-Slow Samba fitness dance cursus  
  voor 55+ers. 
-Dag van respect. 
-Jeugddisco The Joy met DJ Britt. 
-Cultuurgala 2011. 
-Staalharde watergedichten.

*Items onder voorbehoud
U kunt het nieuwe Rondje Rooi 
vanaf donderdag 24 november da-
gelijks op de volgende tijden zien:

0.00 uur, 03.00 uur, 06.00 uur, 
09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 
18.00 uur, 21.00 uur
Rondje Rooi wordt herhaald tot en 
met 7 december 2011.

Roemrijk Rooi bij Omroep Brabant
A.s zondag 27 november zal na-
mens de stichting Roemrijk Rooi 
Nico van de Wetering te gast zijn 
bij Omroep Brabant. De uitzen-
ding van “Brabant Leeft”, is te 
horen van 12.00 uur tot 14.00 
uur. Uiteraard zal er ook een lied 
gedraaid worden van de onlangs 

uitgebrachte  dubbel- CD met 35 
Rooise liedjes. De CD verkoop ver-
loopt boven verwachting. 

Roemrijk Rooi krijgt tientallen 
leuke en goede reacties op de CD. 
Een tweede grote succes, na het 
boek, lijkt er aan te komen. De CD 

is exclusief te verkrijgen bij Roxs 
Electro. Een derde fase, een Rooi-
se Revue, komt er aan, er wordt 
achter de schermen hard aan ge-
werkt. Al deze onderwerpen zullen 
besproken worden tijdens de uit-
zending, die gepresenteerd wordt 
door Bianca van Vugt.

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Rijbewijs B,  praktijk 
en theorie

voor jongeren,
vanaf november 2011 

ook voor 
16-jarige kandidaten 

Korte training 
voor de begeleiders van de 

17-jarige kandidaat 
die deelneemt aan 2todrive. 

Voor ouderen, 
opfris/bijspijker-lessen 

theorie en praktijk

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Binnenkort in Rooi: Kinderopvang de Blokkendoos
Wij zijn flexibel kinderopvang de 
Blokkendoos. Al ruim 6 jaar bieden 
wij onze flexibele kinderopvang 
aan. Onze hoofdlocatie is gelegen 
aan de Europalaan in Schijndel. Per 
9 januari 2012 zal onze nieuwe lo-
catie in Rooi zijn deuren openen. 

Wij zijn een flexibel kinderopvang 
voor kinderen van 0-12 jaar. U 
betaalt wat u afneemt,  m.u.v. de 
BSO. U kunt bij ons flexibele en 
vaste contracten afnemen.  Voor 

het afnemen van onze  opvang 
kunt u contact opnemen met Kin-
deropvang de Blokkendoos.

U bent uitgenodigd … 
Wij nodigen u uit om op 6 januari 
2012 tussen 16.00u – 20.00u een 
kijkje te komen nemen op  Kasteel-
laan 6 te Sint-Oedenrode. Tot dan!!!

Aanmelden gaat via de site of telefo-
nisch. Hierna ontvangt u de formu-
lieren voor de definitieve inschrijving.  

Locatie Rooise Blokkendoos, 
Kasteellaan 6, 
5492 BR Sint-Oedenrode, 
E-mail: info@kovdeblokkendoos.nl. 
Meer informatie kunt u vinden op 
onze website 
www.kovdeblokkendoos.nl 

 

advertorial

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

Gevonden
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Voor goed en 
betaalbaar onderhoud 

voor alle merken

Peggy Gerits
Sint-Oedenrode
Mobiel  06 52 21 36 52

www.de-bodhiboom.nl 
info@de-bodhiboom.nl

Koopzondag trekt veel publiek
Afgelopen zondag was het 
koopzondag in Sint-Oeden-
rode. Daar waren enorm veel 
mensen van op de hoogte, 
want de gehele dag was het 
lekker druk in het centrum. 

De meeste winkeliers hadden 
er veel aan gedaan om klan-
ten naar hun winkel te trek-
ken en dat was goed gelukt. 
Het was erg lastig om een par-
keerplaats te vinden. Een goed 
teken. Zelfs op Twitter viel te 
lezen dat winkeliers tevreden 
waren met de opkomst. Het 
weer zat dan ook hartstikke 
mee, maar ook de inzet van 
de ondernemers helpt er aan 
mee dat steeds meer mensen 
tijdens een open zondag Sint-
Oedenrode induiken.
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 Nijverheidsweg 24 5492 NK Nijnsel (Sint-Oedenrode)
0413 - 474059 - info@garagemarkgraaff.nl

www.garagemarkgraaff.nl

N A J A A R S O P R U I M I N G
Suzuki Alto Silver-line Suzuki Alto Exclusive              

Van € 10850,- 
voor slechts € 9999,-              

Van € 11150,- 
voor slechts € 10450,-                    

Rijklaar Rijklaar
4 x op voorraad 2 x op voorraad

Wegenbelasting vrijWegenbelasting vrij

50 / 50DEALS

Al deze auto’s zijn op voorraad en snel leverbaar.

De prijzen zijn All-Inclusive 
Dus inclusief :   
• Volle tank
• Poetsbeurt
• Afleveringskosten
• Metallic lak
• Matten-set
• Mobiliteits-service
• 3 jaar volledige garantie tot 100.000km
• Kenteken en tenaamstellingskosten
DUS ECHT ALL-INCLUSIVE!!

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services • Geldig van 1 september t/m 31 oktober 2011 
Het actietarief van 0,0% kent een maximum kredietbedrag van €  10.000,-; minimum €  3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • 

 Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • info@suzukifs.nl

Contantprijs Aanbetaling
Totaal

kredietbedrag
Jaarlijks kosten

percentage
Debet-

rentevoet
Looptijd in
maanden

Termijn-
bedrag

Totale prijs
krediet

€ 8.290,- € 4.145,- € 4.145,- 0,0% 0,0% 24 € 0,- € 4.145,- 

Rekenvoorbeeld:

Suzuki Financial Services 50/50 Deal o.b.v. Uitgestelde Betaling; 24 maanden

Ook is voor al deze auto’s een super 
aantrekkelijke 50/50-deal, U betaalt 
nu de helft en over 2 jaar de andere 
helft RENTE-VRIJ!!!

Graag tot ziens bij 
Suzuki Markgraaff.

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

Rij van hier tot Tokyo. 
            Helemaal gratis.

       Koop nu een M{zd{2 BiFuel bij jan voets
en rij de 1ste 10.000 KM gratis*.

Mazda2 GT-M Line BiFuel 5-deurs
Vanaf € 15.990,- uitgerust met o.a.

•   1.3 liter (84 pk/62 kW) benzinemotor met LPG-fabrieksinstallatie
• Automatische airconditioning
• 15-inch lichtmetalen velgen
•  GT-M skirts, koplampen, dakspoiler, GT-M Line badge, mistlampen voor
•  GT-M interieur, stoelverwarming, lederen stuurwiel

Er is al een Mazda2 Cool BiFuel vanaf € 13.990,- (standaard met airco!)

Hier Amsterdam
110 km

Tokyo
9335 km

Madrid
1448 km

Gemiddeld brandstofverbruik LPG : 6,5 l/km, 1:15,3 km/l, benzine: 5,1 l/km, 1:19,6 km/l, CO2-uitstoot: 110 g/km. Prijzen excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot max. 100.000 km.
Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Afgebeelde auto wijkt af van de standaarduitvoering. Genoemde brandstofprijs gebaseerd op huidige brandstofprijzen.*Vraag naar de voorwaarden.

Volle tank € 20,-

Geen wegenbelasting

Blijvend belastingvoordeel ook vanaf 2014!

14% bijtelling

Hier
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

VOORVERKOOP € 7,50

DEURVERKOOP € 12,50

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

www.djjean.com
Kaarten ook via www.oudrooy.nl te koop

Nieuw in Sint-Oedenrode:

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

Informatieavond tweede fase nieuwbouwplan Nijnsel

“Op een interactieve manier woon- en 
ideeënwensen inventariseren”

Op woensdag 30 november organi-
seert Gebr. van Stiphout Projectont-
wikkeling een informatieavond over 
de tweede fase van De Lage Weide 
in Nijnsel. Vanaf 19.15 uur zijn ge-
interesseerden welkom in zalencen-
trum de Beckart. Het programma 
start om 19.30 uur. Naast de pro-
jectontwikkelaar zal de architect van 
het plan, Cees Seelen van LSWA uit 
Oirschot, de gedachten over de ar-
chitectuur en het beeldkwaliteitplan 
van De Lage Weide toelichten.

De Lage Weide is een nieuwe woon-
wijk, gelegen op de plek waar voor-
heen tankstation en garage Van Acht 
was gevestigd. In de tweede fase 
worden 12 nieuwe woningen voor 
doorstromers en senioren gebouwd. 
Daarnaast komen er in het plan ook 
twee bouwkavels beschikbaar. Deze 
zijn gelegen aan de Lieshoutseweg. 
Als de tweede fase van De Lage Wei-

de is voltooid, is Nijnsel een moderne 
en sfeervolle woonwijk rijker. 

Ons plan, jouw idee
In dit project gaat de Rooise project-
ontwikkelaar samen met de moge-
lijke kopers invulling geven aan de 
woonwensen. Met het concept ‘ons 
plan, jouw idee’ worden tijdens een 
aantal brainstormbijeenkomsten de 
woonwensen geïnventariseerd. “En 
dat gaat verder dan een stopcontact 
meer of minder”, vertelt projectont-
wikkelaar Harold Bouwmans. “Een 
huis kopen is een belangrijke beslis-
sing en een grote investering in een 
mensenleven. Wonen gaat over com-
fort en gebruiksgemak. Wij vinden 
het daarom niet meer dan normaal 
dat we in vroegtijdig stadium met de 
potentiële koper om tafel gaan zitten. 

Interactief
Samen met ons professionele team 

gaan we op een interactieve ma-
nier de woonwensen -en ideeën 
van de geïnteresseerden inventa-
riseren. Als bijvoorbeeld blijkt dat 
er behoefte is aan een extra ruimte 
op de begane grond en minder 
behoefte heeft aan een volledige 
garage, dan zullen we daar in het 
ontwerp van de woningen reke-
ning mee houden. Door vooraf de 
verwachtingen goed met elkaar 
door te spreken, voorkomen we 
teleurstellingen achteraf. We zul-
len voortdurend in contact blijven 
staan met de koper met als uitein-
delijk doel een tevreden koper.”

Bezoek de informatieavond
De informatieavond vindt plaats 
in zalencentrum de Beckart, Oude 
Lieshoutseweg 7 in Nijnsel. De 
ontvangst is vanaf 19.15 uur. Het 
programma start om 19.30 uur.

Jubilarissen in sprookjesfeer
Maandagavond vierde het Roois 
Gemengd Koor het Ceciliafeest in 
sprookjessfeer. Dit vond plaats in 
Partycentrum De Vriendschap” in 
Boskant. 

Tijdens deze viering werden drie 
koorleden gehuldigd bij hun zilve-
ren jubileum van 25 jaar koorlid: 

v.l.n.r. Joke Kapteijns, Mieke Vugs 
en Gerrie Lauwen.

Win een gratis entreekaart DJ Jean
Stuur een mailtje naar redactie@demooirooikrant.nl met daarin de 
tekst: “Ik wil naar DJ Jean in café Oud Rooij!” De eerste vier krijgen 
een gratis entreekaart! Vrijdagavond 20.30 uur, optreden DJ Jean in 
Café Oud Rooij, Markt 13, Sint-Oedenrode 
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Beter ten halve gekeerd...
Gemeente Sint Oedenrode en Wovesto hebben grootse plannen om een 
appartementencomplex te bouwen aan de Zwembadweg. De apparte-
menten zijn bedoeld  als huisvesting van een speciale ouderen-woongroep. 
Een goed idee, bewoners die voor elkaar willen zorgen.  Maar hoort zo’n 
gebouw niet een plaats te krijgen waar er ook voorzieningen zijn?  

Het wordt groot: drie verdiepingen, 11 meter hoog. Een afwijking van 
meer dan 200%, aangezien het bestemmingsplan ter plaatse een maximale 
goothoogte van 3,5 meter toelaat. Het op zichzelf prachtige ontwerp past 
niet in deze omgeving.
Er lijkt ook weinig belangstelling voor te zijn. Niet zo gek misschien.  Het 
valt momenteel niet mee een woning te verkopen en wat is er aantrek-
kelijk aan een locatie zonder voorzieningen? Wovesto wil de resterende 
appartementen verhuren, maar daarmee vervalt het idee van een zelfred-
zame seniorengemeenschap, in feite de enige reden voor dit complex. De 
appartementen zullen ook in de verhuur niet goedkoop worden,  de kosten 
moeten immers op een of andere manier opgebracht worden. In het 
recente verleden hebben al meer woningbouwcorporaties de plank flink 
misgeslagen met dergelijke grootschalige projecten. De gemeente vindt een 
sluitende exploitatiebegroting kennelijk niet nodig. Ook dat hebben we va-
ker gezien, tot nadeel van de belastingbetaler. Het belangrijkste argument 
voor het doorgaan van dit project schijnt te zijn dat sommige partijen er al 
zoveel energie in hebben gestoken!

Op zich een mooi initiatief: samen wonen, samen oud worden en zorgen 
voor elkaar.  Maar is dit de plek? Is dit de manier om om te gaan met de 
toekomstige buren? De vraag naar hun privacy  wordt niet gesteld. Van 
enige communicatie met de omwonenden is zelfs totaal geen sprake. Het is 
niet te laat om nog eens goed te  kijken naar haalbaarheid en omgevingsef-
fecten van de plannen en ook niet om de omwonenden erbij te betrekken, 
zodat er daadwerkelijk draagvlak kan ontstaan. Het spreekwoord zegt niet 
voor niets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Bewoners Mahlerplein

Eerste officiële optreden van Strikske Los

Tientallen be-
dreven carna-
valsvierders, die 
zich jarenlang 
hebben ingezet 
voor de Raad 
van Elf of de 

Stichting, zijn samen gekomen in 
een nieuwe club. Frans Habraken, 
Jan Bekx en Jos van Heesch zijn 
de initiatiefnemers van Strikske 
Los. De groep bestaat inmiddels 
uit ongeveer twintig mensen. Af-
gelopen zondag beleefden ze hun 

eerste officiële optreden tijdens 
de receptie van Prins Frans Pap 
d’n Derde en Adjudant Hans. 

Daarnaast komt Strikske Los deze 
week voor het eerst bij elkaar on-
der het mom van een aftrapborrel. 
Frans Habraken, zelf nog wel lid 
van de Raad van Elf, legt uit waar-
om het clubje in leven is geroepen. 
“We merkten dat mensen die ge-
stopt waren met de Stichting of de 
Raad daarna in principe nergens 
meer bij hoorden. Nu is er weer een 

groep waar ze op terug kunnen 
vallen.” De pakken van Strikske Los 
zijn nog niet helemaal klaar. Dat zal 
echter niet lang meer duren. Straks 
zijn ze allemaal te herkennen in de 
bekende Papgatkleuren. 

Prins Frans en Adjudant Hans nemen voorproefje op carnaval

Prins Frans Pap d’n derde en Ad-
judant Hans stonden afgelopen 
zondag samen met hun vrouwen 
centraal tijdens de receptie in Za-
lencentrum de Beurs. Carnavals-
verenigingen en hun bijbehorende 
blaaskapellen kwamen langs om 
de nieuwe heersers van het Pap-
gat te feliciteren. Er werd volop 
muziek gemaakt en er vielen weer 
mooie woorden. Ook het College 
van B&W kwam een kijkje nemen. 
Van 13.30 uur tot 18.30 uur drup-
pelden de mensen binnen. Het 
was de hele dag druk en gezellig. 
Een prachtig voorbode voor de ko-
mende carnaval. ’s Morgens wer-
den bij het gemeentehuis al een 
aantal prachtige foto’s gemaakt 
van de Prins en zijn gevolg. 
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Papbuiken en Papbuikinnen,
bedankt voor alle handjes, kusjes, 

kadootjes en mooie woorden.

't war kei skôn!
Prins Frans Pap d'n 3e, adjudant Hans

Dorien & Esther
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Daan van Rozendaal tuinen: 
bekwaam vakmanschap in het groen

Als er iemand groene vingers 
heeft, is het Daan van Rozendaal. 
Hij werkt heel graag in de bui-
tenlucht, houdt van groen en 
is graag onder de mensen. Zijn 
werk is zijn hobby, en andersom.  
De jongeman uit Eerde startte 
onlangs zijn eigen bedrijf: Daan 
van Rozendaal tuinen. Behalve 
in Eerde zet hij zich ook regio-
naal in. Op zoek naar een nieuwe 
voortuin? Heeft u iemand nodig 
voor onderhoud? Of wilt u een 
nieuw terras? Neem dan contact 
op met Daan van Rozendaal. Een 
betrouwbare en uiterst kundige 

partner in het groen.

Daan van Rozendaal genoot zijn 
opleiding tot hovenier aan de 
Helicon in Boxtel. Daar, en in de 
praktijk, leerde hij de fijne kneep-
jes van het vak. Een hovenier moet 
alles kunnen wat met een tuin te 
maken heeft. Van begin tot eind. 
Daan: “Wanneer iemand interesse 
heeft in een nieuwe tuin kom ik 
even langs om naar de wensen te 
luisteren. Na goed overleg maak 
ik dan het ontwerp. Daar komen 
ideeën van mezelf en van de klant 
in voor. Om een beeld te krijgen 

van de tuin neem ik altijd afbeel-
dingen mee van plantensoorten 
die ze eventueel kunnen kiezen.” 
Als alles akkoord is, gaat het team 
aan de slag. Daan kan alles rege-
len, van bestraten tot beplanten. 
Echte vaklui staan klaar om uw 
droomtuin te realiseren.
Bekwaam vakmanschap is niet het 
enige waar Daan van Rozendaal 
voor staat. “Klantvriendelijkheid, 
maar vooral ook eerlijkheid vind ik 
het belangrijkste. Daarnaast vind 
ik dat je altijd netjes moet werken 
en afspraken na moet komen.” 
Deze waardes leveren Daan van 

Rozendaal een steeds betere naam op in de hovenierswereld. 

Daan van Rozendaal tuinen; tuinontwerp, tuinaanleg, sierbestrating, 
onderhoud, wintersnoei, voorjaarssnoei enz.
Tel: 06-46284740

Sint maakt ook Nijnselse en Ollandse kinderen blij

Vorige week zette Sinterklaas voet 
aan wal in Sint-Oedenrode. Tra-
ditiegetrouw bezoekt hij dan een 
weekje later de kerkdorpen Nijn-
sel en Olland. Ook daar maakte hij 
weer veel kinderen hartstikke blij. 
Dat ging in Nijnsel onder andere 
op zeer muzikale wijze. Postpiet 
was een beetje in de war en alle 
kinderen hielpen hem met een op-
dracht. Tussendoor werd er flink 
gezongen en gedanst. De Sint 
keek lachend toe. Hij was trots op 
al die brave kindertjes. Het oplei-
dingsconcert van Harmonie Nijnsel 
zorgde voor de muziek. Dat deden 
ze supergoed, want op een gege-
ven moment stonden, zowel de 

Pieten, als de kinderen en stiekem 
ook wat ouders mee te swingen 
op de muziek. De gulle Sint deelde 
snoepzakken uit en vertrok weer 
op zijn mooie paard.

Olland
Sint heeft het weer behoorlijk druk 
de komende weken. Gelukkig maar 
dat hij zoveel Pieten heeft. Blijkbaar 
heeft hij zelfs nog extra paarden op 
stal staan. Zo kwam hij afgelopen 
weekend in Olland  op een zwart 
paard. Americo had even rustpau-
ze. Gelukkig maar dat Frans van 
Esch de zaken goed had voorbe-
reid. Dankzij hem was de vlag, die 
de hele week al op basisschool Sint 

Petrus hing, tijdig verhuisd naar de 
Holm. Zo wist Sinterklaas de weg 
naar de ontmoetingsruimte ook dit 
jaar weer te vinden. 
Terwijl de oudere kinderen gezellig 
aan het knutselen sloegen of spel-
letjes speelden, gingen de kleintjes 
uit hun dak. Sint vroeg een aantal 
kinderen om zijn staf weg te bren-
gen met Carlos de Piet. Dat bleek 
nog niet zo eenvoudig. De staf 
bezweek. Oh oh, dat was niet de 
bedoeling. Gelukkig bleek het mee 
te vallen en was de staf later toch 
weer gemaakt. Ieder kreeg nog 
wat lekkers toe. “Vanavond dus 
geen schoen meer zetten”, aldus 
de Sint.

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is op zoek naar:
Jonge enthousiaste medewerker(ster) 
  ter versterking van ons horecateam

Voor het invullen van 1 vaste avond per week,
en gemiddeld 1 x per maand een avond in het weekeinde.

Functie eisen: 
 Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of u kunt contact opnemen met 

Albert van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu  
Wij verwachten u sollicitatie per mail of brief 

voor 10 december 2011 te hebben ontvangen. 

Personeel

Sinterklaas bezoekt zwemclub voor gehandicapten
Na een frisse duik in het zwembad 
werden de leden van de zwemclub 
voor gehandicapten afgelopen za-
terdag verrast met een bezoek van 
Sinterklaas en zijn vrolijke Pieten. 
Ze waren deze ochtend speciaal 
naar Dommelzicht gekomen om 
hen te trakteren op leuke cadeau-
tjes en lekkernijen. En natuurlijk 
vertelde Sinterklaas ook een paar 
leuke anekdotes over de leden. 
Niets blijft immers geheim voor 
Sinterklaas, zelfs niet voor de vrij-
willigers. Ook zij werden deze 
ochtend verwend door de goed-
heiligman. Kortom, een gewel-
dige ochtend die mede mogelijk 
werd gemaakt door de inzet van 
enkele enthousiaste vrijwilligers, 
fruithandel Van Acht en drogisterij 
O’chelle Sint-Oedenrode.

Ik ben op zoek naar een functie van administratief 
medewerker- receptioniste-telefoniste en probeer langs 
deze weg in contact te komen met een werkgever die 

op zoek is naar een goede medewerker. 
Ik ben een enthousiaste, spontane accurate team player en vindt 

omgang met mensen een belangrijk onderdeel van mijn werk. 
Ik ben representatief, probeer creatieve oplossingen te bedenken 
en ik heb goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast durf 

ik zelfstandig beslissingen te nemen en ben ik flexibel.
Ik beheers goed de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord 

en geschrift, tevens heb ik een klantvriendelijke, flexibele en 
positieve instelling. 

Uw reactie kunt u sturen onder Briefnr. 103 aan de redaktie van 
de MooiRooi krant – redactie@demooirooikrant.nl

of naar Postbus 28, 5490 AA Sint-Oedenrode

Ontwerp OnderhoudSierbestratingAanleg

Busstraat 20 5466 PJ Eerde - Tel. 06 - 46 28 47 40
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Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Ko� eren 4
tel. 0 413-769027

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.

26

Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Markt 20
tel. 0413-490525

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Ko� eren 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Markt 12 - tel. 472280

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

Heuvel 20
tel. 0413-473 567

www.rooi2000.nl

Ko� eren 22
tel. 0413-477902

Tricomp heet vanaf 15 september Optie1 Sint-Oedenrode. En dat betekent dat je naast computers bij ons nu alles vind wat je zoekt op telecom-

gebied. Van de nieuwste toestellen en tablets tot de scherpst geprijsde abonnementen. Nieuw en verlenging. Privé en zakelijk. Ook helpen we je 

graag met vast, mobiel én prepaid internet. En natuurlijk kun je blijven rekenen op de beste service. Ook na je aankoop. Kom op 15 september langs 

en profi teer ook nog eens van 4 unieke aanbiedingen en van 25% openingskorting op alle accessoires.*

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

J O U W  E E R S T E  K E U S  I N  T E L E C O M W W W . O P T I E 1 . N L

O p t i e1  S i n t- O e d e n r o d e ,  B o r c h m o l e n d i j k  2 0 ,  5 492 A K  S i n t- O e d e n r o d e ,  0 413 - 4 8 6 0 5 4

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

15.6” HD LED Display
Intel Dual Core B950M Processor
2 GB Intern Geheugen
320 GB Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer 
Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

17.3” HD LED Display
Intel Core i3 2310M Processor
4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

www.rooi2000.nl
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AANSTAANDE ZONDAG

 27 NOVEMBER 
VANAF 16.00 UUR

DE ENGELSE 

TOPENTERTAINER

BRIAN 
CHRISTOPHER
IN CAFE VAN OUDS

 Heuvel 8,  5492 AD Sint-Oedenrode
Tel:  0413-420300,  www.cafevanouds.nl

Lezing: Wederopbouwboerderijen
Tijdens de tweede wereldoorlog zijn er in heel 
Nederland meer dan 8000 boerderijen door 
vlammen en geweld verwoest. In het begin 
van de oorlog gingen er op de Grebbelinie al 
ruim 250 boerderijen verloren. In Noord-Bra-
bant was het verlies tijdens de laatste oorlogs-
jaren het ergst. Niet minder dan ca. 2700 stuks 
gingen verloren. Omdat de voedselproductie 
weer snel op gang moest komen werd door de 
rijksoverheid het Bureau Wederopbouw Boer-
derijen opgericht. Zij zorgden voor de coördi-
natie bij het herstel of de wederopbouw. Het 

rijk zorgde ook voor een financiële bijdrage.

In Sint-Oedenrode zijn ca. 55 wederopbouw-
boerderijen gebouwd. Ad van Esch van de 
heemkundige kring “De Oude Vrijheid” heeft 
een interessante lezing met veel foto’s over dit 
onderwerp samengesteld. 

De presentatie is op dinsdagavond 29 no-
vember a.s. in zalencentrum “De Beurs” in 
Sint-Oedenrode en begint om 20.00 uur.
De entree is € 2,00

Sint Nicolaas, Sinterklaas, Santa Claus in de filatelie

Dat Sinterklaas een groot man is, 
wisten we al. Toch zal het u ver-
bazen wat er in de geschiedenis 

zoal te vinden is over onze goedhei-
ligman. Alleen al in de filatelie valt 
heel wat te ontdekken. Frans Fierens 
heeft, na vier jaar studie en on-
derzoek, een boekje uitgegeven 
in eigen beheer. Alle postzegels 
die met Sint Nicolaas, oftewel sin-
terklaas te maken hebben, vind je 
hierin terug. De thematische ver-
zameling over Sint Nicolaas is in 
eerste instantie bedoeld als album 
met veel lees- en kijkplezier. 

“Met deze verzameling wil ik aan-
tonen wat voor invloed Sint Nico-
laas gehad heeft op de godsdienst, 
cultuur in de samenleving over de 
gehele wereld”, aldus Frans Fie-
rens. Waar begon het, waar komt 
Sint Nicolaas vandaan? Waardoor 
is hij zo bekend en populair gewor-
den? Dat zijn vragen die aan de 

hand van zijn postzegels worden 
getoond. Een volledige beschrij-
ving maakt het verhaal compleet. 
Pakjesavond, zoals wij hem bele-
ven op 5 december, blijkt slechts 
één van de onderling sterk uiteen-
lopende vormen, waarin de Sint 
Nicolaas traditie in Europa door de 
eeuwen heen gestalte kreeg. Een 
Oostenrijkse postzegel uit 1949 
laat met twee gezichtjes vol ver-
wachting, een gevulde schoen en 
de krul van een bisschopsstaf zien.

Bent u een verwoed verzamelaar, 
houdt u erg van tradities of wilt u 
nog een leuk cadeau voor 5 de-
cember? Neem dan contact op 
met Frans Fierens via tel: 0413-
472746. Het boek is in beperkte 
oplage beschikbaar voor €20,- 
excl. portokosten.

Sinterklaasconcert Harmonie Zonder Zaal
Op zondag 27 november geeft de Harmo-
nie Zonder Zaal weer haar jaarlijks Sinter-
klaasconcert. Voor de tweede keer wordt er 
in de Kofferen Bar een zeer gevarieerd pro-
gramma gepresenteerd. Van Zie ginds komt 
de Stoomboot naar een Reisje langs de Rijn, 
het maakt ze niets uit. Sinterklaas wie kent 
hem niet, Copacabana, Costa del Sol en ga 
zo maar door. Alle muziek komt deze mid-
dag aan bod. 

Inmiddels is HZZ niet alleen bekend in Rooi 
maar ook treden ze jaarlijks op tijdens de Nij-
meegse Vierdaagse. Vorige week heeft HZZ 
nog een grandioze avond verzorgd in Reewijk 

en zo staan er nog diverse reisjes meer op het 
programma, de uitnodigingen stromen nog 
steeds binnen. Het beloofd weer een super 
gezellige middag te worden. Om 15.00 uur 
zorgt Toon van de Kofferenbar, waar de Har-
monie Zonder Zaal inmiddels een zaal heeft 
gevonden, dat de kraan opengaat. Nel gaat 
er voor zorgen dat niemand lang hoeft te 
wachten op zijn pilsje en misschien dat De 
Sint nog even binnen wipt. Ook heeft HZZ 
inmiddels een fanclub waar u ook bij kunt ho-
ren. Je hoeft je eigen alleen maar even aan te 
melden bij Frits van Kasteren of Nico van de 
Wetering. Tot Zondag middag om 15.00 uur 
in de Kofferenbar waar iedereen welkom is.

Prior van Milstraat 6 Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

van 11.00 tot 17.00 uur

27 NOVEMBER 
OPEN ZONDAG!

Relaxfauteuil 
Arsenal Ladies
In dik leder. Leverbaar in de 
kleuren zwart en donkerbruin.
H 115 x B 70 x D 66 cm.

899,-

Relaxfauteuil 
Arsenal Gentleman
In dik leder. Leverbaar in de 
kleuren zwart en donkerbruin.
H 118 x B 70 x D 66 cm.

899,-

van 11.00 tot 17.00 uur

OPEN ZONDAG!
Nérgens 
goedkoper!

WWW.PANENCOOK.NL

IETS TE VIEREN ?

Schilderen met stof

Tentoonstelling Ria van Uden in de bibliotheek

Van 21 november 2011 t/m 14 ja-
nuari 2012 exposeert Ria van Uden 
in de Bibliotheek De Meierij locatie 
Sint-Oedenrode. Ria van Uden ‘schil-
dert’ met stof. De tentoonstelling is 
vrijblijvend te bezichtigen tijdens 
openingsuren van de bibliotheek. 

Het werken met stoffen is voor Ria 
van Uden een ware passie. Zo rond 
haar twintigste begon de interesse 
voor textiel en sindsdien is ze altijd 
bezig met stoffen. Ria heeft allerlei 
technieken gedaan op textiel gebied, 
van zijdeschilderen en wandkleden 
maken, tot patchwork en quilten. 

Patchwork en quilten
Na een wat moeilijkere periode in 

haar leven is Ria zich gaan toeleg-
gen op het quilten en patchwork. 
Hierin kon ze haar creativiteit kwijt. 
Door de tijd heen heeft ze een 
grote collectie stoffen en stofrest-
jes opgebouwd en door die restjes 
kreeg ze het idee om ook daar wat 
mee te gaan doen.

Landschappen en abstract
Het resultaat zijn kleine schilderij-
tjes geworden. Landschapjes, maar 
bijvoorbeeld ook abstracte werk-
jes. Het is schilderen met stof ge-
worden en vooral het werken met 
de kleuren vindt Ria heerlijk. Twee 
jaar geleden heeft Ria geëxposeerd 
in de bibliotheek in Schijndel met  
landschapjes en grotere quilts. Tot 

de vaste kunstcollectie van de ge-
meente Schijndel behoren 4 textie-
le wandpanelen, gemaakt door Ria.

Kleurnuances
In Sint-Oedenrode laat ze de wat 
kleinere werken zien, die opge-
bouwd zijn uit diverse materialen 
waaronder zijden stoffen die een 
prachtige kleurnuance geven. Het 
blijft haar steeds verrassen en al 
werkend komen er steeds nieuwe 
ideeën. De inspiratie komt vaak uit 
de natuur, schilderijen of gewoon 
kleurcombinaties, maar kan eigen-
lijk overal vandaan komen. Locatie: 
Bibliotheek Sint-Oedenrode, Markt 
30. Datum: 21 no-
vember 2011 t/m 
14 januari 2012. 
Entree: gratis. 
Openingst i jden 
maandag en vrij-
dag 14.00 - 20.00 
uur, dinsdag t/m 
donderdag 14.00 
– 17.30 uur, zater-
dag 10.00 – 13.00 
uur
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MET VOLLE MOND....
Egypte 2

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Mounir was de los-vaste taxichauf-
feur van onze vrienden. Hij kende 
’n beetje van de Nederlandse taal 
want hij had veelvuldig gereden 
voor Nederlandse medewerkers 
van de United Nations en van de 
SFOR in de Sinaï. Van hen had hij 
ook een cassettebandje gekregen 
met de meest vreselijke Hollands-
talige hits, die hij vervolgens in zijn 
gammele radio afspeelde, natuurlijk met de bedoeling om ons te ple-
zieren. Net als honderdduizenden Egyptenaren reed Mounir in een 
Peugeot 504, die met dat hoge kontje, en die massaal van de Franse 
sloopterreinen naar de woestijn waren verscheept. Daar werden ze 
weer opgeknapt en voorzien van een gehaakt kleedje op het dash-
board. Mounir deed zich voor als een jofel type en zo probeerde hij 
ons te paaien en wat geld af te troggelen. Hij nam ons mee naar een 
fabriekje, waar handgeknoopte tapijten werden gemaakt. We zagen 
alleen maar meiskes van ca. 8-9 jaar werkten. De directeur verzekerde 
ons dat dit alles onderdeel uitmaakte van een educatieprogramma, ’n 
soort mix van school en praktijk. Wij wisten wel beter. Onze chauf-
feur was niet anders dan al die andere Egyptenaren, die constant en 
opdringerig hun koopwaar of diensten aan ons probeerden te slijten. 
We werden er gewoon moe van. Zijn rijstijl was echter veiliger dan die 
van de meesten van zijn collega’s. Toen eens wij vanuit Aswan met 
een taxi naar de tempels van Abu Simbel reden, moest dat vanwege 
vermeend terrorisme in een colonne van auto’s en autobussen, met 
vóór en aan het eind een politieauto. Na een half uur was van de hele 
stoet niets meer te bekennen en reden wij eenzaam en alleen over de 
schandalig slechte weg. Onze chauffeur dacht dat de linker weghelft 
beter was dan de rechter en hield deze koers aan, ook als de weg naar 
een heuveltop leidde, en wij zodoende geen tegenligger konden zien 
aankomen. Meerdere malen heb ik die idioot met ferme tikken op 
zijn schouder naar rechts moeten dirigeren, hoewel natuurlijk de kans 
aanwezig was dat uit de tegenovergestelde richting een andere waan-
zinnige ook voor ónze rijbaan had gekozen. Peentjes zweten……

Een andere keer reden wij door de Sinaï met een bevriende Egyptische 
politieman, Mohammed Millikhi was zijn naam, en nog twee Bedoeï-
nen, die wij ergens in de Gazastrook hadden opgetrommeld. Jazeker, 
wij zouden gaan jagen op sandgrouse, een hoenderachtige die in de 
woestijn leeft en waarvan het vlees, volgens de Arabieren, magische 
krachten heeft. Op de meest verlaten stukken in die zinderende zand-
vlakte doemde dan plotseling weer een abrikozenplantage of ander 
boomgaard op, restanten van de Israëlische pioniers- en onderne-
mersgeest. En ergens daar, aan de rand van zo’n aanplant, gezeten op 
een rotsblok achter een boompje, had ik mij geposteerd en wachtte de 
dingen af, denkend aan de wonderlijke situatie waarin ik mij bevond. 
Gewapend, nota bene, midden in een constant sluimerende brand-
haard, waar alle ogen van de wereld op zijn gericht.

Ik schrok op van het naderende geblaat van enkele schapen en zag 
een kleine kudde met een gesluierd bedoeïnenmeisje in mijn richting 
komen. Toen zij mij ontwaarde en zag dat ik een geweer had, bleef 
ze geschrokken en aarzelend staan. Ik gebaarde naar haar dat ze mij 
rustig kon passeren en uiteindelijk zette ze, schoorvoetend, haar weg 
voort. Toen ze vlakbij was kruisten onze blikken elkaar en keek ik door 
het spleetje in de sluier in haar donkere, met zwarte kohl omlijnde 
ogen.

Plotseling nam ze het doek omhoog en staarde ik in haar lachende 
gezicht, het mooiste dat ik ooit had gezien. Toen ze wegliep draaide 
ze zich nog eenmaal om en wuifde kort. “Neem me mee, blanke man, 
maakt niet uit waar naar toe, neem me mee naar jouw wereld, weg 
van de schapen en mijn stinkende hut. Weg van mijn harteloze zusters 
en medogenloze broers, weg van die oude viezerik aan wie ik word 
uitgehuwelijkt. Neem je me mee, asjeblieft?”
De sandgrouses die volgens mijn vrienden rakelings over mijn hoofd 
vlogen heb ik nooit gezien….

Lamsragout met citroen (4 bedoeïnen)
800 gram lamsschouder in grote dobbelstenen
2 uien, 3 tenen knoflook, mespunt saffraandraadjes
1 geconfijte citroen, 1 milde rode en groene peper
1 blik tomaat in blokjes
Week de saffraan in een half glas heet water. Braad het vlees aan in 
hete olijfolie, peper en zout erop. Snipper de ui en knoflook en laat 
meefruiten. Voeg de tomaat en de saffraan met water toe en laat ’n 
half uur sudderen. Snijd de schil van de citroen en de pepers (zonder 
zaadjes) in fijne reepjes en voeg toe. Laat nog ’n uur zachtjes sudde-
ren. Proef af met peper en zout. 
* geconfijte (gezouten) citroen kunt u tegenwoordig bij de Turkse 
supermarkt bij het busplein in Veghel kopen.

Kijk het voordeel 
van de belastingbril!

Vraag naar de voorwaarden.

En dat scheelt u maar liefst 

19%over het montuur

ZICHTBAAR BETER

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

Countrydansers denken en doen tegelijk

Eind jaren negentig beleefde het 
countrydansen haar hoogtijda-
gen. De dans, maar vooral ook de 
manier van leven en kleden, was 
destijds enorm populair. Coun-
trydansverenigingen schoten als 
paddenstoelen uit de grond. In die 
tijd had The Blue Valley Country 
Dancers zo’n zeventig leden. Dat 
aantal is inmiddels teruggelopen 
naar veertig mensen. Harrie Glou-
demans, voorzitter van de club, 
weet wel waar de cowboylaars 
wringt. “Ook wij hebben te maken 
met vergrijzing. Sommige mensen 
moeten om gezondheidsredenen 
stoppen. Het is ooit lastig bijbe-

nen, want onze groep danst na-
melijk best wel snel in vergelijking 
met sommige andere verenigingen. 
Er stoppen mensen, maar er komt 
weinig aanwas bij.”

“Erg jammer”, zo omschrijft Joop, 

die lid werd nadat hij met zijn 
vrouw bij een inloopavond was 
geweest.  “Het is namelijk een hele 
goede hersentraining. Je moet te-
gelijk denken en doen en dat valt 
nog niet zo mee. Het is met de her-
senen en de benen. Daarbij is het 
heerlijk om op je favoriete muziek 
te kunnen dansen in een gezellige 
sfeer. Het is een leuke club mensen 
bij elkaar die dezelfde passie delen. 
We oefenen iedere week samen. 
Op zondag tussen 20.00 en 23.00 
uur in café Kleijngeld in Zijtaart. Ik 
vind het zo leuk, het countrydan-
sen gaat bij mij voor het voetbal, 
haha.”

Als er geoefend wordt, wordt er 
ook echt geoefend. Om de week 
studeren ze een compleet nieuwe 
dans. Harrie: “Je kunt het verge-
lijken met een harmonie. Die le-
ren ook constant nieuwe nummers 
en die blijven ze daarna herhalen. 

Om de veertien dagen leren we 
een nieuwe dans. Dat is best pittig, 
maar vaak hebben we hem binnen 
een uur te pakken.” The Blue Valley 
Country Dancers treden niet heel 
vaak op. Alleen als ze gevraagd 
worden selecteren ze een groep die 
mee gaat naar het optreden. On-
langs traden ze nog op in zorgcen-
trum Odendael. 

Joop zal tijdens de Country cd mid-
dag vast wel een paar eigen cd’s 
meenemen. Naar eigen zeggen 
luistert hij namelijk niets anders. 
“Sommige nemen hele stapels cd’s 
mee. Iedereen die wil, danst dan 
het nummer mee, want ieder num-
mer heeft zijn eigen dans. Dat is be-
kend in het Countrydansen”, aldus 
Joop. Harrie, Joop en alle andere le-
den hopen dat er veel mensen een 
danspasje mee komen wagen op 11 
december. Al is het alleen maar voor 
de gezelligheid en de leuke muziek.

The Blue Valley Country Dancers uit Zijtaart nodigen aanstaande 11 de-
cember alle liefhebbers uit om een middag me te komen dansen in café 
Kleijngeld in Zijtaart. Dan is het namelijk Country CD middag. Iedereen 
mag zijn favoriete cd meenemen en die wordt dan ook gedraaid. Rooi-
enaar Joop de Bie is al jarenlang lid van de club en hij weet dan ook als 
geen ander hoe gezellig zo’n middag altijd is. “Het is niet alleen heel erg 
gezellig, we hopen ook nog eens dat er nieuwe leden binnenkomen.”

“COUNTRYDANSEN GAAT BIJ MIJ 
VOOR HET VOETBAL” 

Voor Rooienaren
door Rooienaren
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Mathieu Dirven Koffieconcert: “Dicht bij de piano”

“Dicht bij de piano” was het mot-
to van het eerste Mathieu Dirven 
Koffieconcert van dit seizoen. Ge-
houden op zondagmorgen, 20 no-
vember, in kasteel Henkenshage 
In dit nieuwe seizoen, 2011-2012, 
zijn vier concerten gepland en elk 
concert heeft een eigen spreuk.

Deze zondagmorgen was het “Dicht 
bij de piano”. Als solo instrument 
stond de vleugel centraal en het werd 
ook gebruikt als begeleidingsinstru-
ment. Het was een zonnige koude 
herfstmorgen en er was redelijk veel 
belangstelling voor dit concert. Het 
RKK en het Cultureel Platform had-
den verschillende ervaren pianisten 
en talentvolle leerlingen van het Mik 
uitgenodigd voor dit concert. Nicoline 
van Esch opende het Koffieconcert en 
beloofde ons een bijzonder mooi mu-
zikaal programma met extra aandacht 

voor de Talentenklas van het Mik.
Hannah Bogman nam als eerste 
plaats achter de vleugel en ze speelde 
werken van Bach, Mozart en Schu-
bert. Het was meteen al genieten. 
Hannah geeft nu nog pianoles aan 
enkele leerlingen.
Daarna was de talentenklas van het 
Mik aan de beurt. Monique van de 
Laar, 17 jaar,  begeleide met de piano 
Laura Romeijnders, 16 jaar. Lauro 
speelde klarinet. Het was goed te ho-
ren dat de beide jeugdige dames al 
lang muziek studeerden. Daar speel-
de Laura het mooie nummer ‘Regen-
druppels’ van Chopin. Daarna was 
het jongste talent aan de beurt. De 
tienjarige Mattew Chen, die solo op 
de piano Bach speelde, Solfeggio en 
daarna met veel bravoure het thema 
uit de film ‘Star Wars’ van J.Williams. 
Deze talenten van het Mik mogen 
gekoesterd worden.

Daarna was het beurt aan Jacques 
Coolen. Hij bespeelde de vleugel met 
muziek van Brahms en van Skrjabin; 
vijf korte preludes. Jacques is sinds 
zijn jeugd fervent amateur pianist en 
organist.  
Han de Jong (piano) en Kitty van Eijk 
– van de Brand (zang) vertolkten de 
aria van Zerlina uit Mozarts Don Gio-
vani en twee liederen ‘An Chloe’ en 
‘das Veilchen’ . Het duo houdt zich al 
meer dan 10 jaar bezig met klassieke 
liederenkunst. Tenslotte speelde Wim 
van den Hoek, Chopin en Scarlatti. 
Wim speelt piano sinds zijn vroege 
jeugd piano en is actief op het gebied 
van kamermuziek.
Het was een mooie zondagmorgen in 
het kasteel en we mogen trots zijn dat 
er zoveel talent is in Rooi. Tenslotte 
bedankte voorzitter Wijnakker de ar-
tiesten voor hun goede prestaties en 
het publiek voor hun aanwezigheid.

Jubileumconcert Smitsorgel en presentatie nieuwe cd

Vrijdag 11-11-‘11 was het tien jaar ge-
leden dat het monumentale Smitsorgel, 
na restauratie opnieuw in gebruik werd 
genomen. Zondag 20 november werd 
dit tweede lustrum gevierd met een 
concert. Uitgevoerd door het ensemble 
Severijn. Bestaande uit de tweelingzus-
sen Tineke en Judith Steenbrink. (duo 
Severijn) Tineke bespeelt het orgel en 
Judith de barokviool.

Tevens werd er een nieuwe CD ge-
presenteerd met orgelmuziek van 
het Smitsorgel. De tweeling Steen-
brink namen deze CD op. Er staan 
twintig nummers op met werken van 
Georg Bohm, Georg Friedrich Han-
del, Frans Biber en van Henk Alke-
ma. De eerste CD werd overhandigd 
aan wethouder Hendriks-Van Keme-
nade, de tweede aan Pastoor Blom 

en de derde aan voorzitter Wim van 
Hees door Math Jacobs. In totaal 
zijn er inmiddels 130 orgelconcerten 
uitgevoerd, jaarlijks ongeveer 15 en 
bovendien tijden de liturgievierin-
gen. Het Rooise Smitsorgel (1838) is 
het best bewaarde exemplaar van de 
eerste generatie Smits en het neemt 
ook een belangrijke plaats in het 
muzikale culturele leven.
Meer dan honderd belangstellenden 
waren aanwezig toen om half vier 
het concert begon. Severijn werd in 
1998 opgericht door Judith (viool) 
en Tineke (klavecimbel en orgel). Zij 
kozen voor de naam Severijn als ode 
aan de 17de eeuwse instrumenten-
bouwer, Andre Severin.  
Het werd een prachtig luisterrijk con-
cert, de combinatie viool en orgel 
gaat over het spanningsveld tussen 
de kleine viool en het grote orgel. 
De viool hoor je regelmatig en soms 
brutaal op de voorgrond en op de 
achtergrond hoor je het orgel zacht 
aardig grommen maar dan laat het 
orgel plotseling van zich horen, bijna 
al zijn registers gaan open en de kerk 
vult zich met het overweldig geluid.

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

Een jongere uitstraling is nu ook voor ú mogelijk!

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

microdermabrasie - microneedling

Professionele textielreiniging
Slaapzakken, dekbedden en gordijnen

www.netex.nl/stomerijvanbeeck
Tel: 0413-477902

Lid van:

www.rooi2000.nl

Zondag in café Van Ouds: Brian Christopher
Aanstaande zondag treedt in café Van Ouds aan de Heuvel 8 in Sint-Oedenrode de legendarische Engelse en-
tertainer Brian Christopher op. Hij staat er om bekend om alle zalen waar hij komt plat te spelen. Veel mensen 
in Sint-Oedenrode hebben hem al eens zien spelen en kunnen dat beamen.
De eigentijdse meesterwerken van beroemde popartiesten als The Beatles en Rolling Stones en meer recent 
werk van Billy Joël, REM, Elton John, Sting, Red Hot Chili Peppers, Robby Williams, Oasis of zelfs Guus Meeu-
wis worden met minstens zo veel passie, energie en vakmanschap vertolkt door de Engelse topentertainer 
Brian Cristopher. Niemand die het nog heeft over “covers” wanneer deze gitaarvirtuoos zijn eigen arrange-
menten ten gehore brengt. Aanstaande zondag, vanaf 17.00 uur. Gratis entree.
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Voor cadeaukaarten ...even naar Primera
Kijk ook op
www.primera.nl

Het leukste 
cadeau om 
te geven!

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

5492 AT SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49
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DoeDag Elde weer geslaagd

De twintigste DoeDag op het Elde 
College in Schijndel op donderdag 
17 november verliep op rolletjes. 

Ruim 1100 enthousiaste leerlingen 
uit groep 8 verdrongen zich om ken-
nis te kunnen maken met de vele ac-

tiviteiten die het Elde College samen 
met Ondernemers Contact Schijn-
del en het Schijndels Netwerk voor 
Ondernemers, aanbood.  Ook acht 
basisscholen uit Sint-Oedenrode. 
brachten een bezoek.

Zij werden begeleid door leerlingen 
van het Elde College. Onder hen 
bevonden zich ook een aantal Rooi-
se scholieren. Matthijs Vos, Daan 
Stamps, Jorg Fransen, Fime Nam-
wansa, Wouter Vulders en Roy van 
de Brand waren groepsleiders. Mat-
thijs is derdejaars leerling Technolo-
gie en Dienstverlening. “De eerste 
groepjes luisterden goed, maar de 
laatste wat moeizamer. Het is wel 
leuk om te doen”, glimlacht de jon-
ge techneut. Standhouder Martien 
Bekkers keek terug op een geslaag-
de dag. “We hebben veel leuke re-
acties gekregen. Onze kraam is druk 
bezocht.”

Rooise leerlingen van het Elde hangen in de lucht bij de kraam van 
BKRS Crane Systems. Martien Bekkers houdt een oogje in het zeil

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
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ViaViela Sint-Oedenrode, consulenten: Ellen Habraken (06-33035846) en Inge Huijbers (06-33035845)

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Hiphop show in Mariendael

De afgelopen weken zijn de kinde-
ren van Korein Kinderplein bezig 
geweest met het thema Hiphop. 
Ze hebben allerlei workshops ge-
had in voorbereiding van een hip-
hopshow: breakdance, graffiti  en 
dj’en. De besten hebben ook nog 
een masterclass workshop gehad.

Ze deden het allemaal heel goed en 
met veel plezier. Tijdens de thema-
weken hebben de kinderen zelf ook 
het decor gemaakt, kleding ont-
worpen en dansjes ingestudeerd. 
Afgelopen vrijdag vond de Hiphop 
show eindelijk plaats. De kinderen 
waren helemaal uitgedost en zagen 
er van top tot teen Hiphop uit!! De 

show was een groot succes. Er wa-
ren veel papa’s en mama's, opa’s 
en oma's etc die met trots naar hun 
kinderen keken.

De 50 Hiphoppers vonden het hele-
maal geweldig op het grote podium 
en deden hun uiterste best om een 
mooie stukje neer te zetten.

Nieuwe actie Instrumenten- en Uniformenfonds 
Brabantband
In 2010 had het bestuur van de Bra-
bantband besloten om af te zien van 
de jaarlijkse actie voor het Instru-
menten- en Uniformenfonds. De 
Brabantband was in “zwaar weer” 
terecht gekomen doordat er een te 
geringe aanwas van nieuwe leden 
plaatsvond. Hierdoor kon de band 
geen muzikale medewerking verle-
nen aan plaatselijke activiteiten. 

Het bestuur had echter wel ver-
trouwen om dat binnen afzien-
bare tijd weer te kunnen.  Voor 
die wederopbouw werd een tijde-
lijke samenwerking aangegaan met 
Showkorps De Eendracht uit Best. 
Ondertussen heeft men in Rooi 
kunnen ervaren dat de verenigin-
gen elkaars plaatselijke activiteiten 
ondersteunen, zoals met carnaval 

en Sinterklaas. Gelukkig heeft de 
Rooise bevolking de Brabantband 
de afgelopen jaren, tijdens de actie 
voor het Instrumenten- en Unifor-
menfonds, steeds goed gesteund 
en heeft het bestuur de aan haar 
toevertrouwde middelen zuinig en 
eerlijk beheerd. 

Gezien de ontwikkelingen heeft de 
vereniging besloten om dit jaar toch 
weer de actie te gaan houden, om-
dat zij grote mate afhankelijk is van 
de vrijgevigheid van de bevolking. 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
dwingen de vereniging er echter 
toe om deze actie op een andere 
wijze te organiseren. In goed over-
leg en volledig ondersteund door 
de bodes is besloten om alle do-
nateurs een brief te sturen om het 

besluit dat bodes niet meer langs de 
deur gaan, toe te lichten. Verzocht 
wordt om de onmisbare bijdrage 
over te maken naar Raborekening: 
Showkorps Brabantband, reke-
ningnummer 138 273 766. De ko-
mende weken zal ook bij niet-leden 
worden gecollecteerd. Showkorps 
Brabantband vertrouwdt op uw 
bijdrage en hoopt dat u de vereni-
ging, net zoals in het verleden, een 
warm hart toe blijft dragen. Zo kan 
de Brabantband in staat blijven om 
door en voor de Rooise bevolking 
aanwezig te kunnen zijn bij eve-
nementen. Wilt u zich aanmelden 
als lid? U bent uiteraard van harte 
welkom. Of wilt u een van uw kin-
deren mee laten doen? 
Meld ze aan voor een opleiding. 
www.brabantband.nl
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Gestaalde gedichten komen tot leven in Rooi

Voor de ingang van de Knoptoren, 
aan de rand van de Molenwiel en 
bij het bruggetje over de Dommel 
(Neulstraat/Klaverpad) zijn sinds 
afgelopen vrijdag gestaalde gedich-
ten te lezen. Deze zijn vereeuwigd 
in het straatplaveisel. De gedich-
ten werden onthuld door Stichting 
Roois Cultureel Erfgoed en wethou-
der Hendriks. Richard de Visser, vi-
ce-voorzitter van het RCE, noemde 

het een extra poëtische en lichtvoe-
tige dimensie voor Sint-Oedenrode.

Het plaatsen van de gedichten in 
het straatbeeld vloeit voort uit de 
Waterdag, die afgelopen 11 sep-
tember in Rooi werd gehouden. 
Toen sierden  op banieren gedrukte 
gedichten van Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm, Henk Prins (voorzitter van 
Stichting RCE) en Doreth Verstappen 

meerdere locaties waar op die dag 
evenementen plaatsvonden. Alle 
dichtwerken stonden logischerwijs 
in het teken van water. Volgens De 
Visser ontstond na de Waterdag 
vanuit de Stichting het idee om een 
selectie van deze gedichten te ver-
duurzamen.

Daar werd positief op gereageerd en 
dus werd het plan in werking gezet. 
Iedere dichter leverde vijf gedichten. 
Een keuzecommissie koos, zonder 
te kijken naar de maker van het ge-
dicht, drie gedichten die de plekken 
in Rooi moesten gaan sieren. Henk 
Prins werd twee maal verkozen. Do-
reth Verstappen één maal. 

Hej Hej Rooienaren en andere lezers van 
deze krant.  Een nieuw verhaal een nieuw 
Zweeds avontuur.

Hout
Ons bos is ongeveer 3 hectare groot. Daarin 
is de laatste 20 jaar niets meer gedaan aan onderhoud.  Aange-
zien wij ons huis op hout warm stoken is het geen enkel probleem 
als je zo’n massa aan 
hout hebt.  Het hout 
voor komende winter 
ligt al klaar, mooi voor 
elkaar dachten we. 
Totdat laatst een van 
de buren langs kwam 
met het advies om het 
bos uit te dunnen. Uit-
gelegd dat we dit ieder 
voorjaar een stukje 
deden en zo ook met-
een onze wintervoor-
raad hadden. Volgens 
hun was het beter om 
dit nu allemaal tegelijk te doen voor het behoud van het bos. Een 
plaatselijk bosbouwer die kwam kijken vertelde ons doodleuk dat 
we eerst alle dunnere bomen om moesten zagen. Opruimen hoe-
ven we niet, als de bomen plat liggen is het al voldoende, dan kan 
hij er met zijn machine door. Laten liggen... jammer... zo gezegd 
zo gedaan. Weken lang is Jeroen samen met Willem en hulp van 
verschillende gasten en ikzelf bezig geweest met bomen omzagen, 
zijtakken eraf doen en het bos uit sjouwen. Gelukkig kwam eind 
oktober het einde inzicht. De bosbouwer moet zijn deel van het 
werk nog komen doen en het uitdunnen is klaar. Eén voordeel, 
nu hoeven we voorlopig niet meer het bos in voor hout. Wat een 
berg....

Op z’n Zweeds..
Hej då och vi ses!
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st

Beleef het avontuur in een verlaten faBriek!
Hou jij van nieuwe dingen ontdekken, knutselen en bouwen? Dan krijg je nu je kans. In een oude verlaten fabriek in Eindhoven 
beleef je avonturen met bijzondere bouwwerken en attracties. Je ontdekt de techniek erachter en werkt aan je eigen creaties.
Je ouders doen mee of genieten van een hapje of drankje in het barretje. Doe wel je oude kleren aan! Heb jij de mooiste
kleurplaat dan win jij 6 entree kaartjes voor de ontdekfabriek. Lever jouw tekening in voor 30 november bij de redactie van 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17, Sint-Oedenrode en beleef samen het avontuur. Veel ontdekplezier... Getekend Publik.

Naam:  .............................................................................  Adres:  .............................................................................  Postcode:  .................... in ........................................................  Leeftijd:  ........

Marja van Aarle leest zelfgeschreven Sinterklaasverhaal voor

Een spannend verhaal… in de bibliotheek
Sinterklaas is weer bijna in het 
land. Een hele spannende tijd 
voor heel veel kinderen. In de bi-
bliotheek in Sint-Oedenrode komt 
Marja van Aarle woensdag 30 
november vanaf 14.30 uur haar 
zelfgeschreven Sinterklaasverhaal 
‘Een spannende nacht’ voorlezen.

Een spannende nacht gaat over een 

dierentuinbeer die met zijn vriendje 
panda in de dierentuin woont. Op 
sinterklaasavond doet de oppasser 
de grote poort van de dierentuin 
dicht en dan rijst de vraag bij de 
twee: kan sinterklaas nu wel binnen 
en kan hij wel kadootjes brengen? 
's Nachts gaan ze samen op stap 
om de grote poort open te zetten.
Een spannende nacht is geschikt voor 

kinderen vanaf 4 jaar. Marja brengt 
ook wat pepernoten en kleurplaten 
mee en natuurlijk zijn er gezellige sin-
terklaasliedjes te horen. 
Activiteit: Sinterklaasverhaal ‘Een span-
nende nacht’ door Marja van Aarle 
Locatie: Bibliotheek Sint-Oedenro-
de, Markt 30. Datum: woensdag 
30 november 2012 van 14.30 tot 
15.00 uur. Entree: gratis
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Doelpuntenfestijn 
Waterpolodames

Na een teleurstellende nederlaag vorige 
week tegen koploper De Warande in de 
competitie, stond er afgelopen weekend de 
wedstrijd tegen de ‘rode lantaarn drager’ op 
het schema. Met de nodige frustratie nog 
in het lijf, maar zeker ook met weer nieuwe 
motivatie gingen de dames van Argo de 
strijd aan tegen Hellas Glana uit Sittard. 

Met nog geen enkel punt uit 8 wedstijden 
was Hellas Glana een perfecte tegenstan-
der voor Argo om te werken aan het zelf-
vertrouwen van de spelers, het samenspel 
binnen het team en ook de mentaliteit bin-
nen het team. Anita van der Heijden zal, als 
gevolg van een langdurige blessure, dit sei-
zoen waarschijnlijk niet meer in actie komen 
en zat derhalve als hulpcoach van Anja van 
Wanrooij op de bank. Voor de eerste keer dit 
seizoen was de selectie van Argo volledig, 
waardoor er maximaal gebruik gemaakt kon 
worden van wisselmogelijkheden. Gezien de 
tegenstander was dit een overbodige luxe, 
want Hellas heeft geen enkel moment te-
genstand kunnen bieden aan het goed draai-
ende Argo. Er werd geen spaander heel gela-
ten van de tegenstander en met een scherpe 
pressing, snelle uitbraken en vlot combina-
tiespel werkte het team uit Rooi toe naar een 

monsterscore van 2-21. Anja van Wanrooij 
kon na de wedstrijd tevreden zijn over het 
spel en de inzet van het team. Uitdaging 
voor de rest van het seizoen zal zijn om met 
dezelfde teaminzet, motivatie en mentaliteit 
succesvol te zijn ook in de lastigere wedstrij-
den. Bijna iedere speler heeft 1 of meerdere 
doelpunten in deze wedstrijd voor haar reke-
ning genomen.

Arethusa - B1   10-1
Merlet - C1   5-10
Hellas-Glana - Dames 1  2-21
Aquamigos - E1   2-17
PSV - Heren 1   9-5

Programma
Zaterdag in het Z.I.B. te Best:
E1 – PSV   15.45u
D1 - OZC`57   16.15u
D2 - De Treffers   16.45u
C1 - HZPC Horst  17.15u
B1 - De Treffers   18.00u
Heren 1 - Nayade Classic  18.45u
Heren 2 – NUENEN  19.30u
Dames 1 - De Treffers  20.15u

Zaterdag in Olympia te Waalwijk:
Aquamigos – Bcombi  18.20u

waterpolo

Zondag 27 november 3e wedstrijd 
Open Rooise Trimcompetitie 

hardlopen

Aanstaande zondag, 27 novem-
ber, wordt de derde wedstrijd van 
de Open Rooise Trimcompetitie 
gelopen. Deze competitie georga-
niseerd door SV Fortuna`67, staat 
open voor zowel leden als niet-le-
den van Fortuna`67. Het park Kie-
nehoef vormt evenals andere jaren 
het mooie decor voor deze wed-
strijd. Er kan worden gestart voor 
een afstand van 4,8 en van 8 km. 
Voor de jeugd zijn 2 aparte catego-

rieën gevormd van 0,9 en 1,8 km. 
De trimcompetitie bestaat uit vijf 
wedstrijden, die plaatsvinden op 
de 4e zondag van de maand. De 
eerste wedstrijd vond plaats in 
september, in december wordt niet 
gelopen. De overige data zijn: 22 
januari en 26 februari. Per leef-
tijdscategorie is er uiteindelijk in 
februari een prijsuitreiking voor de 
gehele cyclus. Bij de jeugd tellen 
dan de beste resultaten uit 3 wed-

strijden, bij de volwassenen uit 4 
wedstrijden. 

De jeugd start om 10.30, de vol-
wassenen voor beide afstanden 
om 11.00 uur. Inschrijven kan ter 
plekke tot 15 minuten voor aan-
vang van de wedstrijd bij de kin-
derboerderij in Park Kienehoef. 
Inlichtingen: 
Tiny Aarts 0413-478082 of 
www.fortuna67.nl 

Argozwemmen

Tijdens de Competitie wedstrijd van zondag 
13 november heeft de wedstrijdploeg van 
Argo goed gepresteerd. Hierdoor wist de 
ploeg in de tussenstand van de competitie op 
te klimmen van een 17e naar een 14e plaats. 
Na de volgende competitie wedstrijd op 22 
januari is bekend of de ploeg deze stijgende 
lijn heeft weten voort te zetten.

Komend weekend nemen 17 zwemmers van 
de Wedstrijdgroep deel aan de Brabantse Sprint 
Kampioenschappen die gehouden worden in 
het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion 
in Eindhoven. Zij zullen daar 22 keer individueel 
en 5 keer als een estafette ploeg aan de start 
verschijnen. De wedstrijd begint zaterdag om 
13.15 uur en zondag om 12.15 uur.

Fortuna ‘67
20 november, Veldhoven Campus-
cross georganiseerd door G.V.A.C.
MeisjesPA 1.030 m
Eva de Vries 5.12 

MeisjesJC 1.940 m
Sanne van Lieshout 9.19

Vrouwen Korte cross 1.940 m
Irene van der Velden 9.20

Mannen Korte cross 2.730 m
Maarten Kerk 13.47 
Peter Hellings 17.43 

MeisjesJB 2.730 m
Anne Gibbels 12.33 (1e)

JongensJB 3.520 m
Marco Verbeek 16.34 

Vrouwen35 5.220 m
Antoinette van de Laar 26.10 

Rikie Huyberts 27.54 

Mannen45 6.920 m
Henry Wijffelaars 33.59 
Jos van Uden 39.24 

20 november, Nijmegen Zeven-
heuvelenloop georganiseerd door 
de Stichting Zevenheuvelenloop
Mannen 15.000 m
Thijs Thielemans 59.59 
Jeffrey van Hout 1.00.24 

Mannen35 15.000 m
Marco Verberk 1.15.17 

Mannen45 15.000 m
Luc Minderhoud 1.19.13 
Peter van Rooij 1.19.52 

Vrouwen50 15.000 m
Tineke Mous 1.16.12 

Drietal winnaars Nijnselse Ruiterspaardensport

Onze grote springruiters zijn af-
gelopen weekend te gast geweest 
in Schijndel. Daar werd de tweede 
kringselectiewedstrijd verreden, 
georganiseerd door St.Genoveva 
Breugel. In de klasse B startte 
Judith van den Nieuwenhuijzen 
met Cascin en eiste de overwin-
ning op. Op de 2e plaats volgde 
Marjan van Hooft met Ancelotti.

In de klasse L was de eindzege voor 
Suzan van Gastel met Anna H en de 
11e plaats voor Suzan met Boncetto 
W. In de tweede rubriek klasse L 
wist Suzan met Biesielottie de 5e 
plaats te pakken en met Bon Giorno 
de 10e plaats. In de klasse M ver-
scheen André van Hooft met Vika 
Bella aan de start en deze combina-
tie pakte de 9e plaats. In de klasse 

Z tenslotte, ging de 4e plaats naar 
Suzan van Gastel met Zuberlina.

Onze dressuurruiters hebben al-
weer hun vierde kringselectiewed-
strijd verreden in Veldhoven. En 
met succes! In de klasse Z1 ging 
de overwinning naar Elske Huijbers 
met C Vip HZ en de 3e plaats naar 
Marieke Siertsema met Zarotte.

Rooise Ruiters en Ponyruiters 
De klasse DB dressuur was afge-
lopen weekend tijdens de selec-
tiewedstrijd van Nederwetten een 
Rooise aangelegenheid. De 1e 
plaats was voor Myrthe Evers en 
Wire’s Indigo, 2e werden Hilde vd 
Oever en Rana gevolgd door Femke 
Hulleman en Taske op de 3e plaats. 
Jessie Bertelink en Bochelli werden 
tenslotte 6e in deze klasse. De klasse 
CB werd gewonnen door Suus van 

Dijk en Champ en in de klasse BB 
was er een 2e plaats voor Nienke 
Theuns en Kelly. In Schijndel was 
een selectiewedstrijd springen voor 
paarden. In de klasse B behaalden 
Ingrid de Groot en Nixion een 7e 
plaats en de 8e plaats was voor Mi-
randa Ulehake en Cupido. Anne van 
Liempd en Bartabas behaalden een 
3e plaats in de klasse M springen.

Al uw sport 
en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 

stuur een mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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Biljarten Wapen van Eerschot
In de 1e divisie nam team Corfu/ma-
nopmaat het op tegen Pearle Op-
ticiens en hier werd 4-4 gespeeld. 
Team Zwiers Grootkeukenservice 
in de 2e divisie verloor met 6-2 
van  Koeriersbedrijf v. Rijsselt. Team 
a-Mate Communications speelde 
4-4 tegen Hultermans Installatie 
Techniek. Team Didden Distributie 
in de 3e divisie speelde 4-4 tegen 
Caudron Billardproducts. Goede 
partij was er van Luc de Coster de 
zijn 35 caramboles in 34 beurten 
maakte. Moy. 1,029. In de 4e divi-

sie nam team v.d. Berk het op tegen 
van de Berg /Vazupol hier werd met 
7-1 verloren. In de districtscompeti-
tie driebanden groot speelde team 
2 tegen de Kersenboys en zij won-
nen met 28-27. In de C2 klasse libre 
speelde team 1 tegen BV Rosmalen 
en zij verloren met 26-30. Henk v.d. 
Bergh wist een goede partij neer te 
zetten. Hij maakte zijn 85 caram-
boles in 20 beurten. Moy. 4,25 met 
hierbij een serie van 20. In de c3 
klasse werd met 32-37 verloren van 
De Uitdaging.

biljarten Rooise 
Biljartcompetitie

In ronde 10 werd er goed ge-
scoord door St.Joris (83) en het 
Wapen van Eerschot 81 punten. 
Korte partijen: Cees van Hout (D’n 
Toel) 26 car. in 11 beurten (moy. 
2,36), Wim van Liempt (’t Straotje) 
20 car. in 11 beurten (moy. 1,81), 
Theo van Hastenberg (Beurs) 30 
car. in 12 beurten (moy. 2,5), Jan 
van de Elzen (Boskant) 26 car. in 
12 beurten (moy. 2,16), Martien 
Rovers (Wapen van Eerschot) 24 
car. in 12 beurten (moy. 2), Adri-
aan van Hastenberg (Gouden 
Leeuw) 22 car. in 12 beurten (moy. 
1,83), Bert Hubers (Wellie Winne 
Welles) 40 car. in 13 beurten (moy. 
3,07) en Ad Geboers (Kofferen) 28 
car. in 14 beurten (moy. 2).

Uitslagen: 
Kofferen – Dorpsherberg 65-75, 
Boskant – Gouden Leeuw 75-65, 
D’n Toel –        ’t Straotje 65-75, 
St.Joris – ’t Pumpke 83-57, Beurs 
– Gin Keus 72-68, Wapen van 
Rooi – Oud Rooi 81-57, Jachtrust 
– Wellie Winne Welles 72-68.

Stand: 
1 Beurs 792, 2 Gin Keus 755, 3 
St.Joris 750, 4 Boskant 729, 5 ’t 
Straotje 720,              6 Dorpsher-
berg 703, 7 Wellie Winne Welles 
696, 8 Gouden Leeuw 690, 9 Wa-
pen van Eerschot 683, 10 D’n Toel 
680, 11 Jachtrust 671, 12 Kofferen 
656, 13 Oud Rooi 654,
14 ’t Pumpke 613.       

OLAT wandelt door Nijnsel

De Bilt had de mistaanval nog 
even uitgesteld, zodat OLAT en 
de wandelgasten nog van een 
prachtige zonovergoten wandel-
dag konden genieten. In de loop 
van de ochtend vertrokken er uit 
de Vresselse Hut zo’n kleine dui-
zend wandelaars.

Op Vressel moet je altijd even langs 
de Dommel en iedereen raakte dan 
ook meteen in de stemming. OLAT 
organiseert tijdens haar winter-
wandelingen afstanden variërend 

van 10 tot en met 40 km.
De 30 en 40 wandelaars volgden 
eerst het parcours dat door ieder-
een werd bewandeld, maar gingen 
dan verder richting Nuenen, Lies-
hout en Beek en Donk.

De 10 lopers hadden genoeg aan het 
Vresselsbos dat tot in de verste uit-
hoeken werd doorkruist. De 15 en 
20 wandelaars brachten een bezoek 
aan Zwijnsbergen en gingen daarna 
verder door het natuurpark Mosbul-
ten, dat er in de volle zon prachtig bij 

lag. Daarna trokken ze verder door 
het bosgebied om even te pauzeren 
in het wijkcentrum van Mariahout. 
Op de terugweg werden nog diverse 
bospercelen en unieke doorkijkjes 
aangedaan. Op een zeker moment 
kwamen de wandelaars weer bij el-
kaar, waarna de langere afstanden 
nog even uitweken naar de Moer-
putten om via de Hazenputten terug 
te keren naar de Vresselse Hut. Ieder-
een was na afloop onder de indruk 
van de prachtige omgeving die ze te 
zien hadden gekregen.

Concordia/Boskant 
speelster van de 
wedstrijd

Afgelopen zondag was Tesse 
vd Steen speelster vd wedstrijd 
bij Boskant/Concordia 1 - DSV 
1. Tesse speelt bij de pupillen E. 
Haar leidsters zijn Manouk en 
Danielle. Vorig jaar speelde Tesse 
nog 1-vaks korfbal. Dit jaar voor 
het eerst 2-vaks. Dit is best lastig 
maar ze doet het hartstikke goed. 
Ook bij de training is ze altijd 
aanwezig. Aan het begin van de 
wedstrijd mocht Tesse de eerste 
doorloopbal nemen. Helaas kon 
haar aanwezigheid niet bijdra-
gen tot een overwinning voor 
Concordia/Boskant. De wedstrijd 
werd verloren met 7-11.

Concordia/Boskant weet ook in 
eigen huis niet te winnen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen DSV op het pro-
gramma. Concordia/Boskant wist in 

de eerste minuut direct de score te 
openen 1-0. DSV speelde in een erg 
hoog tempo en gaf veel druk. Even 

leek het erop dat DSV een maatje 
te groot was, met goede combina-
ties en snel spel wist DSV uit te lo-
pen naar een 1-5 stand. Door het 
benutten van een strafworp wist 
Concordia/Boskant na een kwar-
tier spelen weer te scoren. DSV 
antwoorden hier al snel op door 
de 2-6 te maken. Gelukkig wisten 
de Concordia/Boskant dames zich 
goed te herpakken en met een paar 
kleine tactische wijzigingen werd er 
beter gespeeld.  Met een vrije worp 
en een mooi afstandschot kwam 
Concordia/Boskant langzaam weer 
dichterbij 4-6. DSV maakte er nog 
4-7 van maar Concordia/Boskant 
leek het goed spelende DSV steeds 
beter onder controle te krijgen. 
Voor rust werd er nog gezorgd voor 
een 6-7 ruststand. 

Direct na de rust kreeg Concordia/
Boskant een strafworp om de oren. 
Snel hierna kreeg ook Concordia/
Boskant een strafworp maar deze 
werd gemist. Twee minuten later 
liet DSV zien hoe het wel moest 
en scoorde wederom uit een straf-
worp 6-9. Beide ploegen hadden 
in de tweede helft wat meer moei-
te met scoren. Concordia/Boskant 
wist met een doorloopbal de 7-9 
te maken maar kon hierna niet 
doordrukken. Uiteindelijk was het 
toch DSV die nog twee keer wist 
te scoren en zo de eindstand be-
paalde 7-11. 

wandelen

Ollandse Biljartkampioenschappen

Afgelopen maandag zijn alle wed-
strijden uit de tweede ronde klasse 
C  gespeeld. In de tweede ronde 
spelen de overgebleven twaalf 
deelnemers (vier poules) tegen el-
kaar. Zes spelers kunnen zich uit-
eindelijk plaatsen voor de derde 

ronde. Dat er op niveau gespeeld 
is blijkt ook uit de hoge series:Bas 
v.d. Tillaart (8),Tonny Hagelaars 
(7), Jan Sanders (6), Martin 
Huyberts (5) en Bart v.d. Bergh (4). 

Rob v.d. Heijden speelde de kort-
ste partij van de avond. Hij maak-
te zijn partij tegen Bas v.d. Tillaart 
uit in 14 beurten met een moyen-
ne van 1.5 .  Bas nam revanche en 
haalde in zijn tweede partij 9 pun-
ten. De absolute topper van de 
avond was Jan Sanders. Jan was 
uitstekend in vorm en speelde zijn 
twee partijen uit in respectievelijk 
15 en 16 beurten en behaalde 
als enige de maximale score van 
20 punten. De wedstrijdleiding 
wenst de geplaatste spelers veel 
succes in de derde ronde. 

Uitslag De Dorpsherberg;
Bas v.d. Tillaart 4 – Rob v.d. Heijden 
10; Bart v.d. Bergh 7 – Martin Huy-
berts 3; Bas v.d. Tillaart 9 – Wil v.d. 
Pasch 6; Martin Huyberts 8 – Henk 
van Rooij 6; Rob v.d. Heijden 9 – 
Wil v.d. Pasch 5; Bart v.d. Bergh 6 
– Henk van Rooij 3. 

Uitslag D’n Toel;
Jan Sanders 10 – Hans Geerts 2; 
Mark Huijbers 3 – Toon v.d. Akker 
5; Hans Geerts 10 – Tonny Hage-
laars 7; Mark Huijbers 5 – Rene 
Bodet 6; Jan Sanders 10 – Tonny 
Hagelaars 5; Toon v.d. Akker 5 – 
Rene Bodet 3  

Geplaatste spelers 3e ronde klasse C.
Jan Sanders 20 punten; Rob v.d. 
Heijden 19 punten; Bart v.d. 
Bergh 13 punten; Bas v.d. Tillaart 
13 punten; Tonny Hagelaars 12 
punten en Toon v.d. Akker 10 
punten.                                                                    

Odisco 1 start te laat met korfballen
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd in Deurne tegen ZSV 1 op het 
programma. Odisco had wat recht 
te zetten na vorige week. Odisco 
begon slecht aan de wedstrijd. Ze 

kwamen snel achter en maakten 
dat niet meer goed. Uiteindelijk 
werd er met 11-9 verloren Jes-
sie Wouters heeft een zeer goede 
wedstrijd tegen een zeer fysieke 

dame gespeeld. Doelpunten 2e 
helft: 2x Marlon van Heeswijk, 
2x Myrthe van Heereveld, Meike 
Leenderts, Marieke van Heeswijk. 
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Rhode F3 kampioen

Pupil van de Wed-
strijd Rhode: Rens 
van Vlooswijk 

De 8 jarige Rens van Vlooswijk is 
zondag 27 november ”Pupil van 
de Wedstrijd” bij de bekerwed-
strijd van Rhode 1 tegen DVG 
1. Rens is begonnen bij de mi-
ni’s waar hij al wat voetbaltruc-
jes leerde. Daarna de F7 en nu 
speelt hij in de F4. Zijn leiders/
trainers zijn Frank v/d Vleuten, 
Bart v/d Wetering en Ronnie 
Langens. Rens keept wel eens 
en voetbalt op het middenveld, 
dit vindt hij het leukst. Hij is de 
dribbelkoning van de F4. Zijn fa-
voriete voetbalclub is het Neder-
lands elftal. Zijn andere hobby is 
scouting en dit doet hij ook met 
veel plezier. Rens is iedere week 
trouw aanwezig bij de training 
en wedstrijd. Rens zal aanwe-
zig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen. Wij 
wensen Rens een gezellige voet-
balmiddag bij Rhode.

De F3 is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse 203. De leiders zijn: Frank Swinkels en Marcel Plaat. Spelers 
staand van links naar rechts: Ruben Plaat en Steven Loeffen. Zittend: Sil Swinkels, Niels van Zutphen, Dani Dekkers, 
Wesley Vorstenbosch en liggend: Niels van de Ven en Niels Brussee. 

voetbal

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

Amaryllis 
op verschillende manieren 

decoratief....

Rooise clubs laten het doelpunten regenen

De wedstrijden begonnen onder 
zonnige omstandigheden, maar te-
gen het 16.15 uur konden beiden 
keepers elkaar amper zien. Toen de 
mist was opgetrokken bleek er ont-
zettend veel gescoord te zijn. De 
Rooise clubs knalden bij elkaar 18 
keer raak. Er werden acht doelpun-
ten geïncasseerd. Een mooie score, 
zo vlak voor de winterstop.

Nijnsel – DVG 5-2 (1-1)
Het was druk in Nijnsel. Het hele 
seizoen zag het publiek nog maar 
weinig treffers, maar afgelopen 
zondag ging de druk van de ketel. 
Wat al weken in de lucht hing, ge-
beurde nu eindelijk. Nijnsel kreeg 
weer veel kansen, maar nu werd er 
daadwerkelijk raak geschoten. Lars 
van Zutphen (2x), Paul van der 
Rijt, Koen Berkvens en Bas Verba-
kel vermaakten het publiek met in 
totaal vijf doelpunten. Ongeken-
de, maar broodnodige weelde als 
de geel-blauwen weg willen van 
de onderste plaatsen. DVG had 
vooral in de tweede helft weinig in 
te brengen tegen het gretige Nijn-
sel. Zij mogen de komende twee 
weken gaan kijken of ze wel van 
Rhode en Boskant kunnen winnen.

Boskant – ASV’33 6-4 (4-3)
“Het groepsgesprek van afgelo-
pen dinsdag heeft duidelijk nut 
gehad zullen we maar zeggen. We 
hebben elkaar gewezen op een 
aantal zaken en daar hebben de 
jongens zich goed aan gehouden. 
Eindelijk voetbalden we weer zoals 
ik het voor ogen heb: met lef en 
initiatief en veel druk naar voren. 
Ik kan de jongens een compliment 
geven”, zegt trainer Theo van 

Lieshout trots. Het was een knots-
gek duel in Boskant. Er vielen in 
totaal tien doelpunten en de wijze 
waarop Boskant er zes maakten, 
stemde Van Lieshout tevreden. “Er 
zaten een paar prachtige aanval-
len tussen. Frank Konings (2), Ron 
van Uden, Frank van der Heijden 
(2x) en Pieter van den Warenburg 
maakten de Boskantse goals.

SCMH – Ollandia 1-6
Het team van Ollandia zag er op 
een aantal plekken heel anders uit 
dan de weken ervoor. Daar had 
trainer Gerard van Zutphen wel een 
verklaring voor. “ik heb een paar 
basisspelers rust gegeven of zelfs 
met het tweede mee laten doen. 
Dit heb ik speciaal gedaan om een 
paar jongens te belonen die het 

de laatste weken erg goed gedaan 
hebben. Op deze manier wil ik het 
collectief sterker maken en dat zag 
je ook vandaag weer terug. De jon-
gens op de bank pakten het sportief 
op en er werd met plezier gevoet-
bald. Dat straalden ze stuk voor 
stuk uit.” Ollandia beleefde ook 
veel plezier, want ze wonnen met 
1-6. William Bekkers, Stefan Erven 
(3), Richard Markus en Robert Er-
ven waren trefzeker in Mariaheide.

Vitesse – Rhode 1-1 (0-0)
Bij Vitesse tegen Rhode bleef het 
maar 1-1, maar dat had heel an-
ders uit kunnen vallen. Vooral in 
het begin kreeg Rhode een aantal 
flinke kansen. Teun Latijnhouwers 
en Daan van Dinten  troffen paal 
en lat. Rhode was veel beter en de 
thuisploeg loerde op de counter. 
Toch bleef het tot de rust 0-0 en 
dat werd door veel mensen voor 
onmogelijk gehouden. Rhode 
kwam zelfs met 1-0 achter. In de 
73e minuut scoorden de gasten 
1-1 in de persoon van Coen van 
Hout. Toen Vitesse met tien man 
kwam te staan leek alles in kannen 
en kruiken, maar het tegendeel 
was waar. Vitesse kreeg de betere 
kansen. Coach Ronald Tielemans: 
“We waren de hele wedstrijd be-
ter, maar speelden de man-meer-
situatie slecht uit. Het schort bij 
ons nog een beetje in de afwer-
king, maar het kan niet uitblijven 
dat we weer gaan scoren.”

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 14
2 Teun Latijnhouwers  Rhode   6
  Ron van Uden   Boskant  
3 Pieter van den Warenburg Boskant   5
 Lars van Zutphen   Nijnsel  
4 Rob van der Heijden  Ollandia 4  
  Frank Konings   Boskant  
 Paul van der Rijt   Nijnsel 
  Bas van Kuringen   Rhode  
 Daan van Dinten  Rhode  
5 Roel Brans    Boskant   3
 Joep van de Mortel   Rhode  
 William Bekkers   Ollandia 
 Frank van der Heijden  Boskant 

2011-2012
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zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.
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Karttalent Charlotte Verkuijlen zet 
jongens te kijk

En dat alles behalve onverdienste-
lijk. De scheurneus mikte op een 
top tien plek, maar werd uiteinde-
lijk heel knap derde in de eindstand. 
Een paar weken geleden werd de 
laatste wedstrijd gereden en Char-
lotte mocht het podium betreden. 

Hoe lang kart je al?
“Het is pas mijn tweede seizoen. 
De meeste kinderen zijn al veel 
langer bezig, vanaf hun achtste 
jaar ongeveer. Ik heb dan ook veel 

geleerd het afgelopen jaar. Van het 
team, van papa en van Mats van 
den Brand. Hij geeft me ook heel 

vaak bruikbare tips.”

Waarom ben je gaan karten? Voor 
een meisje is het geen voor de 
hand liggende hobby.
“Het ging eigenlijk heel plotseling. 
Ik zat op turnen, maar ineens wil-
de ik karten. Papa doet veel in de 
autosport, dus dat zal er wel een 
beetje mee te maken hebben ge-
had. Binnen een week had ik een 
kart en toen ben ik een cursus gaan 
volgen op een binnenbaan. 2,5 

Jaar geleden ben ik buiten gaan rij-
den in Berghem en Eindhoven en 
2 jaar geleden reed ik mijn eerste 

wedstrijden. Buiten is veel mooier. 
Het gaat een stuk sneller en het zijn 
andere afstanden. Binnenbanen 
zijn veel te klein. Dat is meer voor 
hobbymatige wedstrijden.”

Wat vind je het leukst aan de 
sport?
“Ik hou van de snelheid en van de 
gevechten op de baan.”

Worden de jongens niet boos als 
ze verliezen van een meisje?
“In het begin zullen ze misschien wel 
gedacht hebben van: ‘Daar heb je er 
weer eentje die het komt proberen’, 
maar nu is dat wel anders. Ik heb 
aardig wat respect afgedwongen. 
Ze gunnen me het ook wel denk ik, 
want ze doen niet stom ofzo.”

Rijd je volgend jaar weer in de-
zelfde klasse?
“Het seizoen is nu voorbij, maar 
vanaf 11 december ga ik rijden in 
een nieuwe klasse. Nu rijd ik bij-
voorbeeld 110 km/h. Straks wordt 
dat 120/125 km/h. Het vergt wel 
veel oefening. Ik zal mijn rijstijl iets 
aan moeten passen.”

Samen met haar vader Ad stippelt 
Charlotte een geleidelijke weg uit. 
“We moeten de tijd pakken, niet te 
snel door willen gaan”, predikt Ad. 
Na haar derde plek van afgelopen 
seizoen is in ieder geval duidelijk dat 
Charlotte een groot talent is. Niet 
bang, en fanatiek. Aangezien er geen 
aparte vrouwenklasse is, blijft ze haar 
gevechten aangaan met jongens en 
mannen. Wie weet wapperen die 
lange haren nog eens op het hoogste 
schavot. Moet je 
ze eens zien kijken 
die jongens…

“IK HOU VAN DE SNELHEID EN VAN DE 
GEVECHTEN OP DE BAAN.”

Autosport is een mannensport. Tenminste, dat pretenderen de man-
nen. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. 95% Van de coureurs 
zijn namelijk van het mannelijk geslacht. Heel sporadisch waagt een 
vrouw zich op de racebaan. In de kartwereld is het niet anders. Ook 
daar zwaaien de mannen de scepter. Toch is er een Nijnselse die zich 
tussen al het jongensgeweld begeeft. De vijftienjarige Charlotte Ver-
kuijlen deed dit jaar mee aan het NK in de leeftijdscategorie 12-15 jaar.

karten Dartuitslagen 
afgelopen week

Afgelopen week stonden er weer 
verschillende wedstrijden op het 
programma. Daarnaast werd be-
kend dat Rooi een eigen single 
competitie krijgt.
 
Mark en Arno van Van Ouds 1 
begonnen hun koppel en wonnen 
deze tegen de verwachting.
Het bleef een spannende strijd. Bij 
de 501 bleek Vann Ouds de betere, 
maar bij de cricket liet vooral Mark 
de punten liggen. Harrie, die na 

een lange periode eindelijk weer 
een beetje  zijn oude niveau terug  
had, deed het die avond erg goed. 
Van Ouds won met 15 tegen 6
 
Kofferen ging met Hein, Harry, Mi-
chael en Raymond naar Boxmeer om 
daar Piek 1 een lesje darten te ge-
ven. Dit ging goed totdat Harry mee 
ging gooien. De normaal sterk spe-
lende Harry liet zich vanavond niet 
van de beste kant zien. Desondanks 
won Kofferen wel met 17 tegen 6.

darten

Rooi krijgt single-competitie 
Sint Oedenrode gaat als eerste in 
Nederland een Single softtip com-
petitie gooien. Deze competitie is 
bedoelt voor iedereen die in Sint-
Oedenrode woont en kennis wil 
maken met het softtip darten.

Dus zit je niet in een team en wil 
je toch gooien? Dan is dit een uit-
gelezen kans. Als je nu wel in een 
softtipdart team zit en je wil meer 
gaan gooien? Schrijf je dan nu in! 
Iedereen speelt minimaal 1 keer in 
de maand en minimaal 1 keer per 
seizoen tegen elkaar. Het seizoen 
loopt van 1 januari 2012 tot 31 
december 2012 . De kosten voor 
deze competitie bedragen 10 euro 

per persoon. Dit is voor het bijhou-
den van de uitslagen op www.bull-
shooter.nl. Er is geen speelschema. 
Je mag iedereen uitdagen die net 
zoveel of meer legs gewonnen 
heeft dan jij. Er is ook geen vaste 
speeldag. Dit is gedaan omdat er 
darters zijn die niet op donderdag 
kunnen spelen.

Op 31 december 2012 zal dan be-
kend zijn wie zich "Beste Rooise 
Softtipper 2012" mag noemen.

Inschrijven kan tot 14 december 
2012 bij mark@bullshooter.nl of bij 
info@wiersbv.nl. 
info: 0647660053

Handboogvereniging 
Ontspanning

Op dinsdagmiddag heeft de veteranen afde-
ling “De Roselaer” een wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Jan van Bergen met een 
score van 227. Verdere uitslag: Antoon Ver-
voort 225, Jan van Erp 218, Albert Ofwegen 
212, Jan Gordijn 208, Ron Spijker 205 (nieuw 
PR), Leo van Breugel 203, Paul Reichert 174, 
Piet van Kemenade 165, Jan Habraken 150, 
Ad Hastenberg 148 en Jan Lathouwers 138.

Dinsdagavond schoot het indoor team bij 
LUB in Boxtel de 7e wedstrijd en laatste 
wedstrijd uit de NHB competitie. Ontspan-
ning eindigde deze avond op de 1e plaats 
met een teamscore van 785. Martie Verhoe-
ven schoot een nieuw PR van 259. In deze 
indoorcompetitie 2011-2012 eindigde Ont-
spanning na 7 wedstrijden op de 1e plaats in 
regio 111 klasse B van Rayon III. Ontspan-
ning is hiermee automatisch geplaatst voor 
de Rayon kampioenschappen.
Op vrijdagavond hebben de senioren de 
Afvalemmer verschoten. Deze trofee wordt 

jaarlijks verschoten en is geschonken door 
twee Keizers van Ontspanning Will Lathou-
wers en Rene van Erp. Voor deze wedstrijd 
worden de schutters voor de 1e ronde via 
loting ingedeeld in poules van max. 5 schut-
ters. De beste 3 schutters gaan door na de 
2e ronde en worden opnieuw via loting in-
gedeeld in 4 poules. De winnaars van elke 
poule gaan door naar de halve finale en 
schieten in 2 poules. De winnaars gaan door 
naar de finale. In de halve finale troffen 3 be-
stuursleden, waaronder de Koning, en onze 
Keizerin elkaar. Na een spannende wedstrijd 
won Antoon Vervoort (voorzitter) van Mi-
chael Moonen met 1 punt verschil, resp. een 
score van 82 en 81. Jan van Bergen (Koning) 
schakelde Annette Boonstoppel (Keizerin) uit 
met een score van 89 resp. 85. De finale was 
wederom spannend en werd met 1 punt ver-
schil gewonnen door Antoon Vervoort.  
Op vrijdagavond 25 november schieten de 
senioren thuis de eerste wedstrijd om de wis-
selbeker tegen L ’Union uit Liempde.

handboogschieten

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?

Ollandia kan genieten van vrij weekend
Omdat vrijwel elk weekend de weergoden 
ons goed gezind waren, hoeft er van Ollan-
dia niemand in te halen. Alle seniorenteams 
hebben een vrij weekend en kunnen dus hun 
vrije tijd aan Sinterklaas besteden.  De Ol-
landia Dames moet nog wel enkele uitge-
stelde wedstrijden inhalen. De 1ste daarvan 
is op dinsdag 29/11 thuis tegen het sterke 
Avanti´31, welke het kampioenschap van de 
najaarsreeks in de 4de klasse  al binnen heb-
ben. De Ollandia Dames zullen daarin dus 

vol aan de bak moeten. De Ollandia jeugd-
teams moeten zaterdag wel voetballen en 
spelen dan hun laatste wedstrijden van de 
najaarsreeksen. Met de eindstand van de 
najaarsreeksen gaat de KNVB dan aan de 
slag om de nieuwe indelingen te maken voor 
de voorjaarsreeksen. Ook voor de Ollandia 
Mini-F, die afgelopen zaterdag ongeslagen 
kampioen zijn geworden, staat er a.s. zater-
dag in Vught een wedstrijd tegen Real Lunet 
op het programma.
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Drie keer goud voor Dai Ippo in 
Beek en Donk

budo

’s Morgens in de auto bij de familie 
Packbiers ging het er nog om: “Hoe-
veel prijzen nemen we vandaag mee 
naar huis?” Het zou een hele aparte 
dag worden voor hen. Met vier kin-
deren worden er toch vaak 2 of 3 
prijzen mee naar huis genomen. 

Bart Packbiers begon zoals altijd 
weer zeer goed en wist zijn eerste 
twee partijen met mooie ippons 
winnend af te sluiten. Daarna werd 
het wat lastiger, maar hij bleef goed 
bekeken judoën. Helaas trof hij twee 
tegenstanders die net een maatje te 
groot waren. Broer Gijs is nog nooit 
met lege handen naar huis gegaan. 
Helaas voor Gijs, afgelopen week-
end dus wel. Toch draaide hij zeven 
partijen en liet hij zien dat hij er echt 
bij hoort. Sam Packbiers kwam in 

het geweld van de jongens als eni-
ge meisje niet aan de bak. Dan blijft 
Teun nog over om de eer van de 
familie te redden. Wist Teun twee 
weken terug in Breda nog met een 
ziek lijf 2e te worden, ook hij moest 
na vier partijen afhaken.

Martijn van Dalen testte zijn duim 
uit waar hij al enkele weken last 
van heeft. Het ging hem goed af 
en hij won al zijn partijen. Jasper 
van de Oetelaar kreeg het weder-
om voor elkaar om net op tijd op 
gewicht te zijn. Jammer voor zijn 
tegenstanders want hij liet geen 
spaan heel van hen. Vooral zijn 
halve finale tegen Bjorn Rutters, 
van Judoclub Berlicum, was er een 
om van te watertanden. In no-time 
wist hij zijn tegenstander vast te 

zetten om daarna meedogenloos 
uit te halen: ippon. Toen volgde 
de finale. Binnen 10 seconden wist 
hij zijn tegenstander met een spet-
terende ippon tegen de tatami te 
krijgen en ook Jasper stond op de 
hoogste trede van het ereschavot.

Quint Rovers kwam later op de 
dag de mat op. Oei, zijn eer-
ste partij was meteen tegen een 
blauwe band, terwijl Quint de gele 
band draagt. Het werd een pittige 
pot, welke door Quint op scheids-
rechterbeslissing gewonnen werd. 
Daarna liet Quint zien uit het juiste 
judohout gesneden te zijn. Hij won 
vijf wedstrijden op rij met ippon. Zo 
stond hij ook op de eerste plaats. 
Jim van de Ven wist ook wel raad 
met zijn tegenstanders en hem 
werd pas een halt toegeroepen in 
de finale. In de strijd om de derde 
plaats was hij er weer en versloeg 
zijn tegenstander weer met ippon.

Martijn van Aarle moest eerst verlie-
zen om er achter te komen dat je als 
judoka niet stil kunt blijven staan. Hij 
won twee partijen met ippon, maar 
daarna verloor hij voor de tweede 
keer en was hij uitgeschakeld. Yarni 
Vermeer, Job van de Brand en Ellis 
Brugmans hadden hun partijtjes wel 
lekker meegedraaid, maar kwamen 
niet in de prijzen.

Dewy en Ryan Lo-A-Njoe gingen 
vandaag naar Geleen. Ze wilden ook 
wel eens kijken hoe het gaat buiten 
het district. In Limburg zien ze ze 
liever niet meer! Dewy won ook in 
de voor haar hogere gewichtsklasse 
al haar partijen met Ippon en werd 
dus eerste . Ryan kwam in de finale 
op wazari achterstand en wist dan 
nog wel yugo te scoren maar dat 
was dus helaas te weinig. 

De nummer 1 in wintersport. Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Vrijdag

25
NOVEMBER
9.30 - 21.00 u

Zaterdag

26
NOVEMBER
9.30 - 17.00 u

Zondag

27
NOVEMBER
12.00 - 17.00 u

• Extra veel
aanbiedingen!

• Zwarte pieten

• Promoteam Skechers**
  

• Bij aankoop van een jas
voor € 1,- een luxe sjaal

• Fitnessdemonstratie**
Kettler - Bremshey - Polar 

• Live muziek**

• Snowbootshow

• Bij aankoop van
een kinderjack gratis
warme wintersokken
met nopjes

Bardani Estrella

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Bij minimale
besteding van € 500,-

aan een tuin- of loungeset
ontvangt u dit Bardani ligbed GRATIS!

LIGBED

t.w.v. € 159,99GRATIS

Bij minimale
besteding van € 500,-

aan een tuin- of loungeset

LIGBED

t.w.v. € 159,99
€ 159,99
€ 159,GRATISGRATIS

Meer dan
⁄∞‚ verschillende 
(snow)boots!(snow)boots!

Extra ingekocht!

€ 29,95
Vanaf

Alleen op 26 en 27 november

€ 1999,-

Kettler Ergorace limited 
• Slechts beperkt leverbaar
• Meest uitgebreide

trainingscomputer ooit!
• Inclusief

Kettler World Tours
twv 219,-

Alleen zondag 27 november te bestellen!

** Alleen op zondag 27 november

Zondag 27 nov. open van 12-17 uurZondag 27 nov. open van 12-17 uurZondag 27 nov. open van 12-17 uurZondag 27 nov. open van 12-17 uur
WINTER Voorpretdagen!

Quint Rovers haalde afgelopen weekend een eerste plek

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Gala der 1e 
prijswinnaars

Op zaterdag 26 november aan-
staande wordt het Gala der 1e 
prijswinnaars weer gehouden in 
Sint-Oedenrode. Dit grootse eve-
nement wordt georganiseerd door 
PV de vredesduif en de locatie is De 
Beckart, Oude Lieshoutseweg 7 te 

Nijnsel. (tegenover de kerk) Men 
kan aan het gala deelnemen als 
men speelt in Afd. 3 Oost-Brabant 
en een 1e heeft gevlogen in het spel 
dat volgt na het verenigingspel. Dat 
kan zijn in het Rayon, samenspel, 
midfond , fond ZK nationaal enz. 

duivensport
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Voetbal Overige sporten

Uitslagen senioren zo 20/11: 
SCMH 1-Ollandia 1 1-6
Ollandia 2-SCMH 2   4-2
DVG 3-Ollandia 3   1-3
Ollandia 4-WEC 7   2-4
Mierlo Hout Da2-Ollandia 1    1-1

Uitslagen jeugd za 19/11:
Blauw Geel’38/OW C6-Ollandia C10-6 
Ollandia D1-Erp D3   2-2
Ollandia E1-DVG E2G   8-1
Sparta’25 E5-Ollandia E2         4-2
Venhorst F2-Ollandia F1          0-3
Ollandia F2-Handel F2      0-4
Ollandia MF1-ODC MF5         9-0

Programma senioren zo 27/11: 
Geen competitieprogramma, 
maar kijk op de publicatieborden 
en www.ollandia.nl voor eventuele 
andere mededelingen.
Di 29/11: Ollandia Da1-Avanti’31 
Da1  19.30 uur.

Programma jeugd za 26/11:
Ollandia B1-MULO B1  14.30u
Ollandia C1-Erp C3  13.00u
Blauw Geel’38/OW D6-Ollandia 
D1                            v:10.15u
Blauw Geel’38/OW E3-Ollandia 
E1                              v:8.15u
Ollandia F1-Boerdonk F1      9.30u
Irene F2-Ollandia F2     v:9.30u
Real Lunet MF2-Ollandia MF1 v:9.30u

Uitslagen senioren zo 20/11:
Vitesse-Rhode           1-1
Gemert 2-Rhode 2            4-2
Rhode 3-Someren 5,          5-1
Boerdonk 3-Rhode 4        0-10
Gemert 8-Rhode 7          2-5
Rhode 8-Nijnsel 6          1-1
Rhode 9-Schijndel 7          1-6
Rhode 10-Avanti 8          2-5
DVG-Dames                       3-4

Uitslagen jeugd  za 19/11:
Rhode A1-Volharding A1         3-0
Sparta’25 A2-Rhode A2  4-2
Olympia’18 B1-Rhode B1         4-4
Rhode B2-Erp B21  0-2
Rhode B3-Schijndel B3  3-1
Rhode C1-OSS’20 C1  3-1
Rhode C2-Handel C1  10-0
Rhode C3-GSchijndel C3          2-0
ELI C2-Rhode C4  2-3
DVG C3-Rhode C5   1-1
OSS’20 D1G-Rhode D1  5-1
Boekel Sport D2G-Rhode D2    0-3
Rhode D3G-Sparta’25 D2         2-1 
Rhode D4-Blauw Geel’38 D6   2-9
Sparta’25 D4-Rhode D5  3-2
Sparta’25 D5-Rhode D6  5-2
Rhode E1G-Blauw Geel’38 E1 2-10
WEC E1-Rhode E2  1-1
Gemert E4-Rhode E3  10-0
Rhode E4-Erp E3  14-1
Rhode E5-RKVV Keldonk E2G    1-6
Schijndel E5-Rhode E6G  18-0
Rhode E7-ASV’33 E3  7-1
DVG E4-Rhode E8 4-4
NWC F1-Rhode F1  3-3
Rhode F2-ASV’33 F1  9-0
Venhorst F1-Rhode F3  0-8
Gemert F4-Rhode F4  0-6
Rhode F5-S.V. Brandevoort F4    2-1
Boerdonk F1-Rhode F6  3-3
ASV’33 F3-Rhode F7  5-4
Mariahout F2G-Rhode F8         1-3
Rhode F9-Erp F5  10-0
Rhode F10-Gemert F11  0-7
Rhode F11-Blauw Geel’38 F13M     2-5
Nooit Gedacht MB1-Rhode MB1    11-0
Programma senioren zo 27/11:
DVG-Rhode      14.30u

LSV-Rhode 2      11:30u
SCMH 3-Rhode 6     11:30u
Gemert 9-Rhode 9     10.00u
Dames-Vorstenb. Boys        10.00u 

Programma  za 26/11:
SSS’18 A1-Rhode A1   v13:00u
Rhode A2-Blauw Geel’38 A5   a14:30u
Rhode B1-Wittenhorst B1   a14:30u
Handel B1-Rhode B2  v12:45u
DVG B2-Rhode B3  v13:30u
HVCH C1G-Rhode C1  v11:00u
ASV’33 C1-Rhode C2  v11:45u
Erp C2-Rhode C3G  v11:15u
Rhode C4-Stiphout Vooruit C2 a12:45u
Rhode C5-Sparta’25 C4  a12:45u
Rhode D1-HVCH D1G  a11:15u
Rhode D2-Mierlo Hout D2   a12:45u
SCMH D1-Rhode D3G  v10:30u
RKPVV D1-Rhode D4  v11:00u
Rhode D5-Nijnsel D2  a11:15u
Rhode D6-DVG D3  a11:15u
Rood Wit’62 E1-Rhode E1G     v9:30u
Rhode E2-Erp E2  a9:15u
Rhode E3-ASV’33 E2  a9:15u
Boerdonk E1G-Rhode E4   v10:00u
Schijndel E7-Rhode E5  v8:30u
Rhode E6G-Venhorst E2 a9:15u
Nijnsel E2-Rhode E7  v9:00u
Rhode E8-Gemert E9  a9:15u 
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  a9:15u
Stiphout Vooruit F1-Rhode F2   v8:30u
Rhode F4-Schijndel F4  a10:15u
Rhode F6-Avanti’31 F3G   a10:15u
Rhode F7-Erp F4  a10:15u
Rhode F8-VOW F3  a10:15u
Gemert F10-Rhode F9  v9:30u
SC Helmondia F3-Rhode F10   v9:00u
Gemert F12-Rhode F11  v9:30u 
Rhode MB1-WHV MB1  a14:30u

Mini-pupillen 
onderling wedstrijdjes aanvang             
10:00u

Uitslagen senioren zo 20/11:
Boskant 1-ASV’33 1  6-4
Boskant 2-JVC 3  2-4
Sparta ’25 8-Boskant 3  2-0
Boskant 4-DVG 4  5-2
Schijndel 9-Boskant 5  4-3
CITO 7-Boskant 6  1-1
Boskant Da1-Elsendorp Da1    4-0

Uitslagen jeugd za 19/11:
Dijkse Boys A1-Boskant A1  afgelast
Boskant B1–SCMH B1  4-2
Boskant C1–Nijnsel C1  3-1
Blauw Geel D3-Boskant D1     3-5
Boskant D2–RKPVV D1  3-4
Boskant E1–Blauw Geel E3       3-5
ELI E2-Boskant E2  2-4
Boskant F1– Blauw Geel’38 F7 0-15

Programma senioren zo 27/11:
Boskant 2-Margriet 3     11.00u 
(beker)
Boskant 5-Avesteyn 7  12.00u
Boskant Da1-Venhorst Da2 10.00u

Programma jeugd za 26/11:
Boskant A1-Gemert A3  a14.30u
Sparta ‘25 C2-Boskant C1  a13.00u
Boskant D1-ELI D1   a11.30u
Schijndel/VITAM D4-Boskant D2  
                                        a11.45u
Mierlo Hout E3-Boskant E1  a10.30u
Boskant E2-Schijndel/VITAM E5                       

a09.30u
Sparta ‘25 F5-Boskant F1  a10.30u

Uitslagen senioren  za 20/11:
Nijnsel 1 - DVG 1  5-2
Nijnsel 2 - SC Helmondia 2       1-0
Nijnsel 3 - Blauw Geel’38 7       4-2

Avesteyn 3 - Nijnsel 4  1-1
Nijnsel 5 - Blauw Geel’38 15     4-0
Rhode 8 - Nijnsel 6  1-1
Bavos DA1 - Nijnsel DA1          0-1
Nijnsel DA2 - Mifano DA1       1-0  
TOP DA1- Nijnsel DA3  3-3
PSV Av – Veteranen  3-3

Uitslagen jeugd za 19/11:
SSE A1 -  Nijnsel A1  3-4
Nijnsel A2 – Schijndel A3          2-3 
Nijnsel B1 - Blauw Geel’38 B3   2-1
Boskant C1 - Nijnsel C1  3-1 
Blauw Geel’38 D5 - Nijnsel D1   0-4
Nijnsel D2 - Blauw Geel’38  D8   3-2
Nijnsel E1 - Stiphout Vooruit E6    8-1
Gemert E7 - Nijnsel E2  10-2
ASV’33 F2 - Nijnsel F1  2-8
Nijnsel F2 - Irene F2  10-2 
Schijndel MB1 - Nijnsel MB1     2-8

Programma za senioren 26/11:
VOW  – Veteranen  15.00u

Programma zo 27/11:
Nijnsel 2 - ASV’33 2   12:00u 
(beker)
Nijnsel DA1 - Odiliapeel DA1  12:00u 
(beker)
ASV’33 DA1 - Nijnsel DA2 10:00u 
(comp)

Programma jeugd za 26/11:
Nijnsel A1 - Bruheze A1  14:30u
DVG A2 - Nijnsel A2  14:30u
Sparta’25 B2 - Nijnsel B1     14:30u 
Nijnsel C1 - Venhorst C1     13:00u
Nijnsel D1 - MULO D3  11:30u
Rhode D5 - Nijnsel D2  12:45u 
Rood Wit’62 E5 - Nijnsel E1   10:30u
Nijnsel E2 - Rhode E7  10:00u
Nijnsel F1 - Gemert F5  10:00u
Schijndel F7 -  Nijnsel F2  10:15u
Nijnsel MB1 - Nooit Gedacht MB1  
14:30u.

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 25/11: 
Wapen van Eerschot – 
Kusters Tegelwerken  19.30u  
HNM Finance  - 
Wetering Boys  20.15u
ENVO Installatietechniek – 
De Kaaskeizer / van Schijndel 
Metselwerken  21.00u
Dorpsherberg / van Driel – 
Schildersbedrijf Gebroeders Harks  
   21.45u 

Programma ma 28/11: 
Bart Klerkx Hoveniers – Raayma-
kers / der Kinderen 21.00u
Copacabana International – In-
nophase  21.45u

   

 

Concordia/Boskant
Uitslagen za 19-11:
Boskant F1 – Concordia F1      1-1
Boskant E1 – Be Quick E2        7-0
Altior E2 – Concordia E1          6-0
Tovido D1 – Concorida D1      2-1
Boskant D1 – Emos D2        10-4
Tovido D3 – Concordia D2      3-5
Boskant B2 – Concordia B2      4-5
De Peelkorf B1 – Concordia B110-1
Boskant B1 – Corridor B1        13-1
Uitslagen zo 20-11:
Concordia/Boskant 1 – DSV 1  7-11
Concordia/Boskant 2 – DOT 2 16-9
Concordia/Boskant 3 – Emos 2 6-10
Conc/Bos 4–ELKV/GIBO        11-4

Programma 26-11:
Flamingo’s E1 – Boskant E110.00u
Avanti B1 – Boskant B1 11.00u
Emos F2 – Boskant F1 12.45u
Concordia B1 – DSV B1 13.00u
Spes D2 – Boskant D1 13.00u
SCMH B1 – Boskant B2 13.30u
Concordia F1 – De Korfrakkers F315.00u
Concordia E1 – Geko E1 16.00u
Concordia D2 – Blauw Wit D1 17.00u
Concordia D1 – De Korfrakkers D3 18.00u
Programma 27-11:
Sp.donkse Girls 2 – Con/Bos 210.00u
Prinses Irene 2 – Boskant 4 11.10u
ZIGO 1 – Concordia/Boskant 1 13.25u

KV Concordia
Uitslagen:
De Peelkorf B1-Concordia B1  10-1
Boskant B2-Concordia B2         4-5 
Tovido D1-Concordia D1          2-1 
Tovido D3-Concordia D2          3-5 
Altior E2-Concordia E1  6-0 
Boskant F1-Concordia F1          1-1

Programma za 26/11:
Concordia B1- DSV B1     a.13.00u
Concordia D1-De Korfrakkers D3 a.18.00u
Concordia D2-Blauw Wit D1  a.17.00u
Concordia E1-Geko E1  a.16.00u 
Concordia F1-De Korfrakkers F3 a.15.00u 
Altior W1- Concordia W1v.07.45u

KV Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 2-Olympia (O) 4 3-8
Nijnsel B1-Vessem B1  9-3
Nijnsel C1-Avanti (S) C1  3-2
Nijnsel C2-Emos C2  5-0
JES D2-Nijnsel D1  1-3
Celeritas (S) E2-Pupillen E1      2-9 
strafworpen 3-5.

Programma Wo 23/11:
Blauw Wit (Ha) 3-Nijnsel 2  
21.00u. vertrek.
Programma Za 26/11:
Winty B1-Nijnsel B1           v.8.00u
Korfrakkers C4-Nijnsel C1v13.30u
Geko C2-Nijnsel C2          v14.15u
Nijnsel E1-Alico D1 v13.15u
Programma Zo 27/11:
Nijnsel 1-Geko 2 v13.15u

KV Odisco
Uitslagen Za 19/11: 
JES B2-Odisco B1                   2 – 9
Odisco E1-Corridor E1           2 – 0
Odisco D1-Altior D2            10 - 0 
Zo 20 nov:  
ZSV 1-Odisco 1                  11 – 9

Programma Za 26/11: 
Odisco B1-Flash B1             14.00u
Avanti (S) D1-Odisco D1       10.00u 
DekorfrakkersE4-OdiscoE1 10.55u 
Zo 27/11:
Odisco 1-Eendracht (M) 1  13.00u
Di 29/11:
Odisco D1-De Korfrakkers D2  18.00u
Woe 30/11:
Avanti (S) 5  -  Odisco 2     19.00u

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 16/11:
1 Dms. N.Vervoort - T.Klomp 
60,76 % 2 Dms. A.v.Genugten- 
W.v.Gerwen 57,64 5 3 Mevr. 
J.v.d.Meerakker - Hr. P.v.Hoof 56,60 
% 4 Dms. N.Lathouwers- Z.Bevers 
en Echtpr. v.Gerwen 56,25 %.

B.C. d’n einder 05
Uitslag 16/11: 
A Lijn: 1. Jan en Mien v. Rooij 63.02 
% 2. Piet Huiberts- Coen Meuwissen 
61.46 % 3. Truus v. Heesch- Addie 
Rijkers 54.17 % 4/5 Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof- Joop en Marianne Mul-
ler 50.0% B Lijn. 1. Hilde v.d.kaden- 
Diny Vos 61.44 % 2. Harrie en Ma-
rianne Timmermans 57.50 % 3. Piet 
en Leny v. Rooy 53.13 % 4. Conny 
v.d. Nieuwenhuizen-Ria v Zon 52.94 
% zie ook www.deneinder.nl

BC Rooi750 
Uitslag 16/11:
A lijn:1 Theo Janssen , Robert 
Janssen(Jr) 58,33   2 Hetty van Ge-
ffen , Lieke Pieters 57,74  3  Betsy van 
Kaathoven , Tiny v.d. Pasch 56,25  B 
lijn 1 Sjan van Acht, Thea van de Aker 
58,33  2  Harrie Hol, Ad van Kaatho-
ven 57,08 3  Will Schilder, Tino Hille-
naar 53,33  C lijn 1  Bep Machielsen, 
Joost van Heertum 60,00  2  Mies 
Stroeken, Gerard Verkade 59,17  3  
Marijn van de Akker, Evert Vugs 54,58

BC Koffertje

uitslag competitie 21/11:
A-lijn: 1. Bep Machielsen & Jan Ma-
chielsen 60,00 2. Elvira Thijssen & 
Ad van de Laar 57,92 3. Wilma van 
den Biggelaar & Jan Janssen 57,08 B-
lijn: Leny Kremers & Willem de Roo 
69,17 2. Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 59,58 3. Tiny van der 
Steen & Lies Vissers 55 C-lijn 1. Ma-
ria Bloem & Gerard Verkade 60,83 2. 
Leny van Kemenade & Rina Verha-
gen 0   58,75 3. Joke Schröder & Nel-
ly Steenbakkers 57,92 D-lijn Henny 
Janssen & Janneke van Oosterhout 
55,76 2. An van Erp & Harry van Ge-
nugten   54,86 (3) Els van de Heuvel 
& Bets van der Ven 52,57 (3) Agnes 
Obbema & Gerard Obbema 52,57
   

Beugelclub 
“De Lustige Spelers”  
   
Uitslagen: 
14 – 20 november  
Klasse    
2 Heeze 1-Olland 2 4-1
2 Olland 3-Loosbroek 3 2-3 
2 Olland 4-Loosbroek 2 4-1 
3 Olland 5-Schijndel 3 3-2 
3 Liempde 3-Olland 6 3-2 
    
Competitie-programma:  
10 – 16 december  
aanvang wedstrijden: 20.00 uur  
    
Klasse    
1A  Olland 1- Ospel 2 
zaterdag 10-12-11
2  Liempde 1-Olland 2 
dinsdag 13-12-11
2  Olland 3-Heeze 1
dinsdag 13-12-11
2  Loosbroek 3-Olland 4 
donderdag 15-12-11
3 Olland 6-Schijndel 3
maandag12-12-11

Ollandia

Rhode

VV Boskant

beugelen

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

bridgen

zaalvoetbal

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

VV Nijnsel

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl



Woensdag 23 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 31Rooi sportief

Biedt een ruime collectie kerstkaarten 
Voor zowel zakelijk als particulier
Ook eigen ontwerp is mogelijk 

Printservice Sint-Oedenrode

Printservice Sint-Oedenrode, Sluisplein 60, 5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 479787, mail: info@printservice-sint-oedenrode.nl 

Dames 1 MHC spelen gelijk

Zondag 20 november stond de 
thuiswedstrijd tegen het Valkens-
waardse HOD op het programma. 
Een belangrijke wedstrijd die zal 
bepalen met welk gevoel de da-
mes de winterstop in gaan.

Na een teleurstellende wedstrijd 
afgelopen week tegen Weert wa-
ren de Rooise dames er op gebrand 
om deze week punten te pakken. 
Beide teams begonnen fel aan de 
wedstrijd, HOD zette veel druk en 

kregen binnen 5 minuten al een 
paar strafcorners. Maar door de 
goede verdediging van Rooi kwam 
daar geen doelpunt uit. Het ging 
gelijk op, weinig kansen volgden 
voor beide teams wat voor een 
spannende wedstrijd zorgden. En 
zo 0-0 de rust in gingen. Na een 
flinke oppepper van Meta en Ties 
gingen de Rooise dames er weer 
tegenaan. Meteen na het fluitsig-
naal was er een goede kans voor 
Rooi. Het ging nog steeds gelijk 

op, en weer weinig kansen. HOD 
kreeg nog enkele corners maar 
door de goede reddingen van de 
Rooise keeper Michelle Beerens 
werden deze niet benut. Ook Rooi 
kreeg een paar corners maar ook 
hier kwamen er geen doelpunten 
uit. Dit zorgde voor een eindstand 
van 0-0.

Zondag spelen de Dames de laat-
ste wedstrijd thuis tegen Nuenen. 
Hopelijk tot ziens langs de lijn!

hockey

beugelen Kerstbeugeltoernooi

Beugelclub ”De Lustige Spelers” or-
ganiseert op woensdag 28 decem-
ber een Kerstbeugel-koppeltoernooi 
voor alle Ollanders en aanverwan-
ten vanaf 14 jaar. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers wordt een 
programma opgesteld en ingedeeld 

tussen ongeveer 10.00 en 17.00 
uur. Elk niet-lid wordt gekoppeld 
aan een lid van de beugelclub.

De beugelclub biedt in novem-
ber en december de mogelijkheid 
te komen kijken en oefenen op 

zondag-, dinsdag- en donderdag-
avond van 20.00 - 23.30 uur en op 
maandag- en donderdagmiddag 
van 13.30 - 17.00 uur. Opgave 
uiterlijk vóór 10 december bij Wil 
Peters, Past. Smitsstr.8d of op de 
Beugelbaan aan de Misse.

Podiumplaatsen Roy van Heeswijk

In Veldhoven werd op zondag 13 
november een nationale veldrit 
verreden. Bij de elite en beloften 
behaalde Roy van Heeswijk een 

3e plaats. Bij de junioren behaalde 
Sander Schuurmans uit Nijnsel een 
20e plaats. Een week later mocht 
Roy in Lieshout nog een plaatsje 

hoger staan op het erepodium. 
In een spannende wedstrijd werd 
Roy net geklopt op de meet. Een 
mooie 2e plaats was zijn deel.

wielersport

Uitslagen junioren 19 november:
MHC JA1 - Geel-Zwart JA1          0-7
MHC JC1 - Best JC3 1             3-0
MHC MA1 - Den Bosch MA2  2-5
MHC MA3 - Gemert MA2       6-1
MHC MB2 - HOD MB5          4-3
MHC MC1 - Rosmalen MC2    2-1
MHC MD1 - Best MD1          2-2
MHC MD2 - Liempde MD1     1-3
MHC D1 - HOD D1          0-0
Boxmeer JA2 - MHC JA2          3-0
EMHC JD1 - MHC JD1          1-2
Oranje Zwart JD6 - MHC JD2  3-2
Son MA2 - MHC MA2          2-1
Geldrop MB1 - MHC MB1       4-0
Boekel MC1 - MHC MC3         2-3

Uitslagen senioren 20 november:
MHC D1 - HOD D1          0-0
MHC D5 – Maastr. D4/MSHC D2 5-0
MHC D7 - Boekel D3          1-2
MHC H2 - Tilburg H14          5-3
MHC HA - Helmond HC           2-1
EMHC D2 - MHC D2          4-0
Eindhoven D6 - MHC D3         1-5
EMHC D5 - MHC D4          0-1
Civicum D2 - MHC D6          9-0
Civicum H2 - MHC H3          1-5
Den Bosch HF - MHC HB         2-1

Programma junioren 26 november:
Thuis
MHC J8E1-Oirschot J8E1     9:00u
MHC M8E1-Nuenen M8E2  9:00u
MHC ME2-Mierlo ME3       9:00u
MHC MF1-Nuenen MF2       9:00u
MHC JF1-HCAS JF1     10:00u

MHC JC1-Eersel JC1     10:30u
MHC MD2-Nuenen MD3   11:30u
MHC JD1-Oranje Zwart JD3 12:00u
MHC MD1-Geldrop MD1  13:00u
MHC MC2-HDL MC1        13:30u
MHC MC3-Liempde MC2  14:30u
MHC MA3-Boxmeer MA2 15:00u
MHC MB1-Son MB1          16:00u
MHC MB2-Hopbel MB2     16:30u
MHC MA2-Oirschot MA1  17:30u

Uit
Helmond M8E3-MHC M8E2  9:00u
Deurne ME1-MHC ME1       9:30u
Mierlo JF3-MHC JF2     10:30u
MOP MC3-MHC MC1     10:45u
Eindhoven MF2- MHC MF2  10:45u
Geldrop JD3-MHC JD2     11:30u
Oss JA4-MHC JA2       12:00u
Uden JA1-MHC JA1        14:45u
Oss MA2-MHC MA1     15:00u

Programma senioren 27 november:
Thuis
MHC HB-Oirschot HC     10:30u
MHC D2-Maastricht D2     11:30u
MHC D1-Nuenen D1     12:45u
MHC D4-Eindhoven D6     13:00u
MHC H3-EMHC H6    14:30u

Uit
Geldrop D2-MHC D5     11:00u
Hopbel D6-MHC D6     12:30u
Heeze H1-MHC H1     14:30u
Oranje Zwart HC-MHC HA  14:30u
Tilburg H13-MHC H2     15:45u

Uitslagen Hockey

Stef en Jur rijden in Schaijk en Beesd
Stef en Jur reden afgelopen week-
end in Schaijk en in Beesd. Een 
druk programma dus. Jur werd 
na een goede start knap zevende 
na een sprint voor de vierde plek. 
Broer Stef was perfect weg, maar 
kwam hard ten val. Hij moest bijna 
als laatste aansluiten en begon aan 
een inhaalrace. Uiteindelijk kwam 
hij toch nog als 24e over de streep. 

Een dag later stond de tweede Be-
tuwe Strandrace op het program-
ma. Jur had pech met de loting en 
moest achteraan starten op het 
parcours waar het moeilijk inhalen 
was. Hij ging als zevende het veld 
in en eindigde als zevende. Stef 
croste heel goed door het zand-
strand. Zijn ronde was een stuk 
groter. Het lukte hem net niet om 
de twaalfde plaats te pakken. 

BV Rooi verliest in Vlijmen

Afgelopen zondag moesten de 
mannen van Rooi afreizen naar 
Vlijmen de nummer drie uit de 
competitie. De sfeer was goed, 
want de concurrent had zaterdag 
al verloren van de nummer vier.

Dus er zou genoeg motivatie moe-
ten zijn om deze wedstrijd te win-
nen, maar niets was minder waar. 
Rooi begon slap aan de wedstrijd en 
stond na 2 minuten achter met 8-0. 
Toen begon Rooi zich toch puntje 
voor puntje terug te knokken, zodat 
het eind eerste kwart 19-17 was. Het 
tweede kwart verzuimde Rooi de 
makkelijke optie te nemen en speel-
de ze de aanval veel te traag. Zodat 

het met de rust 35-25 was. Nadat 
Schuring probeerde de mannen in 
de rust wakker te maken begon het 
derde kwart. In de aanval lukte dit 
ook redelijk maar de verdediging 
was veel te slap zodat het 53-47 was 
begin vierde kwart. Rooi startte het 
vierde kwart met press maar SVH 
kwam hiermee niet in de problemen 
en won de wedstrijd uiteindelijk ver-
diend, omdat zij meer inzet toonden, 
met 77-68. Komende zondag speelt 
Rooi thuis tegen de gedeelde num-
mer 1 om 18.30 uur, dus probeer te 
komen om de mannen van Rooi aan 
te moedigen in deze moeilijke maar 
belangrijke wedstrijd.

basketbal

Programma zo 27/11:
 
BV Rooi Mix U12 1 - Grave Mix U12 1  13.15u
BV Rooi Heren 2 - BC Jink Heren 2              15.00u
BV Rooi Dames 1 - OBC Dames 3  16.45u
BV Rooi Heren 1 - Attacus Heren 1  18.30u

BEDRIJFSPAND 
270 m2 met ruim buiten terrein.

Locatie: Industrieweg 27B 
Bedrijventerrein Nijnsel. 0413-477727

TE HUUR



Woensdag 23 november 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe32 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

15 oktober - 30 november  
Expositie Adri Frigge

  Bastion 

6 november - 22 december 
Tentoonstelling 

schilderijen Mien Snijders
Mariendael 

22 november 
Filmclub - Sound of Music

Odendael 

23 november 
Excursie KBO

Boxtel 

23 november 
Zwem- en Sintfestijn  
Zwembad De Neul 

24 - 26 november 
Zoutstookweekend

  Pieter Brueghel 

24 november 
Thema avond: Loverboys

Mariendael 

25/26/27 november 
Topprogramma Klompenklets

De Beurs 

25 november 
Fireman party
Cafe D’n Toel 

25 november 
De wereldberoemde DJ Jean

Oud Rooij 

26 november 
daguerrefotograaf workshop

  Pieter Brueghel 

26 november 
Live bands Suspects 

& Live It Out
 Café Oud Nijnsel 

26 november 
Vrije Dansavond

Danscentrum Cultura 

27 november 
Open Rooise Cross- en Trimcompetitie

Park Kienehoef 

27 november 
Sinterklaasconcert

café ‘t Kofferen 

27 november 
Brian Cristopher live muziek

Café Van Ouds 

29 november 
Informatieavond 

Personeel en Salaris
Bastion 1-5

30 november 
Informatieavond 
De Lage Weide

de Beckart 

30 november  
“Sinterklaasavond”

  De Beckart

  1 december 
Pubquiz

Café d’n Dommel 

1 december 
Bourgondische Pelgrimstocht

De Pelgrim Mariahout 

1 december 
Helmondse Liederentafel ‘t Akkoordje

  Odendael 

1 december 
Thema avond: Echtscheiding

Mariendael 

3 december 
Tienerdisco

The Joy 

3 december 
Dansen in Odendael

  Odendael 

4 december 
Anne v.d. Heijden en 

Bas Soetens
Café ‘t Dommeltje 

8 - 29 december 
Oud Rooij Driebandenkersttoernooi 

  Oud Rooij 

8 december 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

10 december 
Titelveiling

Café Van Ouds 

10 december 
Opening kerststal 

met lampionnenoptocht
Kinderboerderij Kienehoeve 

  11 december 
Winterbraderie 

Centrum Sint-Oedenrode 

11 december 
Sanseveria’s

Café ‘t Pumpke 

11 december 
Kerstconcert
Knoptoren 

12 december 
Halve finale biljarten

café d’n Toel 

13 december 
Spiritueel tekenaar
Leef en Vind Olland 

13 december 
Kerstmarkt Odendael

De Ontmoeting, Odendael 

13 december
Kerstviering KBO

Odendael 

14 december 
Gezellige “Kerstviering” 

De Beckart 

15 december 
Vuurwerkshow 

De Neul 

16 - 18 december 
Je eigen sjamanendrum maken

Leef & Vind, Nieuwstraat 18 

16 december 
Oudejaarviering KBO 

Odendael 

16 december 
Finale biljarten

café de Dorpsherberg 

17 december 
Kookdemo Huijberts Keukens

Huyberts Keukens 

17 december 
Wildrikken Skrothupke

Café Oud Rooij 

17 december 
Gala kerstbal

Danscentrum Cultura 

18 december 
Big Nick

Café Oud Rooij 

18 december 
Winterwandeling rond 
het “Oud Meer” te Son

vertrek Markt 

18 december 
Koopzondag 

Centrum Sint-Oedenrode 

18 december 
Kerstconcert Ancora

de Holm 

20 december 
Filmclub - De hel van ‘63

Odendael 

21 december 
Roois Biergilde
Café Van Ouds  

23 december 
X-masFlirt 
de Beurs 

24-26 december 
Levende Kerststal

Olland 

25 december 
Orgelmuziek bij kerststal

Martinuskerk 

26 december 
Orgelmuziek bij kerststal

Martinuskerk

  26 december  
Snowparty met dj Giel 

  Café Oud Nijnsel 

29 december 
Kinder Winterkermis

Odendael 

31 december 
Knallend het nieuwe jaar in 

met dj Giel
 Café Oud Nijnsel




