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TUSSEN KERST EN NIEUW ZIJN 
WIJ GEWOON GEOPEND.

OUDJAARSDAG DE GEHELE 
DAG GEOPEND.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Fijne 
feestdagen!
Openingstijden tijdens de feestdagen:
Zondag 30 december  11.00 - 18.00 uur
Maandag 31 december  08.00 - 18.00 uur
Woensdag 1 januari gesloten

Sint Oedenrode: Pieter Christiaanstraat 11

109x109

Het team van DeMooiRooiKrant 
wenst u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuw(s)jaar!

Ook in 2013 staat de deur voor u open!

Wiel Sporken uit 
gemeenteraad

Wiel Sporken stapt per 1 januari 
2013 uit de Rooise gemeente-
raad. Als reden geeft hij aan dat 
dit in tijd, inzet en betrokken-
heid niet meer te combineren 
is met zijn functie als directeur-
bestuurder.

Het besluit is al in mei 2012 geza-
menlijk genomen. Sporken bena-
drukt dat dit niets te maken heeft 
met de politieke situatie van dit 
moment. CDA-Rooi  respecteert 
zijn besluit en zijn hem zeer er-
kentelijk voor zijn inzet en be-
trokkenheid gedurende de 4 jaar 
dat hij leiding gaf aan de CDA-
Rooi fractie.

“De heer Sporken heeft een uit-
stekende rol gespeeld in het lo-
cale politieke krachtenveld, waar 
hij steeds genuanceerd het juiste 
oog had voor de belangen van 
Sint-Oedenrode en de inwoners, 
voor CDA-Rooi en de leden en 
voor het locale bestuur en de co-
alitie” verklaart het CDA-Rooi. 

» Lees verder op pag. 4

Met Harmonie Nijnsel door het kerstlandschap

Ruim tweehonderd bezoekers luis-
terden zaterdagavond naar het 
kerstconcert van de Nijnsele Har-

monie. Dat speelde in de 'eigen' 
Sint-Antonius van Paduakerk. Als 
gasten traden het kwartet KeyChord 

en accordeonist Tom van Aarle op. 

» Lees verder op pag. 5

Waardebonnenfeest bij MooiRooi
Deze krant staat vol met leuke puzzels en andere wedstrijdelementen. De mooiste sneeuwpop, het huis met 

het grootste kerstgehalte, woordzoekers en historische foto’s. Overal valt wat mee te winnen. 
Amigos Menswear, Switch, Shoeby, You Fashion, Sas en Tas, Brownies & Downies en De Bever groente & fruit 

geven waardevolle waardebonnen weg. 
Ga er maar eens goed voor zitten, doe mee en maak kans op een waardebon!!
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DeMooiRooiKrant,
52 weken per jaar bij u in de bus. 

Kijk voor het actuele nieuws op 
www.mooirooi.nl.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

“Starters gaan naar Sonniuswijk”
“Ik ken Rooise starters die naar 
Sonniuswijk in Son gaan omdat 
het daar goedkoper is”. De ge-
meenteraad sloeg deze waarschu-
wing van Leo Overmars, direc-
teur van Wovesto, in de wind en 
stemde donderdagavond in met 
de grondprijzen voor 2013, wat 
in de vrije sector overigens een 
verlaging betekent van ruim tien 
procent.

Met de verhoging van de grond-
prijzen in de sociale woningsector 
sluit de gemeente beter aan bij die 
in de meeste omliggende gemeen-
ten, waar ze aanzienlijk hoger lig-
gen. Ook de DGS, die als enige 
fractie tegen het voorstel stemde, 
stond achter dat onderdeel. Voor 
hun was alleen onoverkomelijk 
dat er geen groter verschil was zijn 
tussen de grondprijs in de kerkdor-
pen en de kern.

Rien Verhagen (CDA) zag wel in 
dat het oorspronkelijke fractie-
voorstel van 25% alleen maar 
prijsstunten in de hand zou wer-
ken. “ Hoe ver moet je gaan? Je 
moet de inwoners een reële kans 
geven en ik denk dat dit voorstel 
dat kan zijn.”

Verkuijlen schoffeert college over 
kantoorbeleid De Kampen
Tijdens de raadsvergadering van 
donderdagavond heeft Peter Ver-
kuijlen van de gelijknamige fractie 
in ongewoon felle bewoordingen 
stelling genomen tegen het colle-
gevoorstel om geen nieuwe kan-
toorvestigingen toe te staan op 
bedrijventerrein De Kampen. Hij 
nam daarbij woorden in de mond 
als “slappe klets” en “lafheid” 
waarop burgemeester Peter Maas 
hem maande om “normaal en 
gangbaar woordgebruik” te bezi-
gen en respect te tonen.

Verkuijlen – die zich bij die gele-
genheid ‘socialist’  noemde – he-
kelde de onderdanigheid waar-
mee de Gemeente bij de Provincie 

vraagt wat ze moeten doen. “Een 
mentaliteit van de pet in de hand 
en het hoofd gebogen”. Hij noem-
de onder meer de gebouwen van 
Rabo en Van Stiphout als voor-
beelden dat de Provincie wel de-
gelijk nieuwe kantoorgebouwen 
toestaat. Volgens hem zit er ook 
weer groei in de kantoorwerkgele-
genheid en zorg. 
Maar de toon was gezet en de in-
houd leek even  minder belangrijk. 
Excuses waren er niet bij maar hij 
nuanceerde wel even. “Mijn kwa-
lificaties zijn diskwalificaties, niet 
op uw personen maar op uw be-
leid. Ik bezig inderdaad stevige be-
woordingen en soms zoek je daar 
je grens in op.”  

Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud bestuurslid

Jan van Roosmalen

op dinsdag 18 december is overleden.

Wij wensen Coby, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toe en in gedachten zijn wij bij hen.

Namens deelnemers en wedstrijdleiding van de 
Ollandse Biljart Kampioenschappen.

Wij ontvingen het droeve bericht dat 

Annemie Kaandorp

is overleden.

Wij wensen Tino en familie veel sterke toe.
De Sanseverias

OVERLĲDENSBERICHTEN

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl
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Onze oliebollen
zijn het einde!

Oliebollen horen bij oudejaarsavond maar onze oliebollen zijn zo lekker
dat oudejaarsavond al dagen daarvoor begint…

  bakkerij bekk
e

r
s

27 t/m 31 december

Oliebollen
naturel

10 stuks

7,50
krenten-
oliebollen 
10 stuks
8,50

zijn het einde!
Oliebollen horen bij oudejaarsavond maar onze oliebollen zijn zo lekker

krenten-
oliebollen 
10 stuks7,50 8,507,50

naturel

met krenten, 
rozijnen en 
stukjes appel

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

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

         NIEUW 
 bij Amazing
 armbanden van SiliS.
 

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

deze actie geldt tot 31 december 2012.

 armbanden van SiliS.

Bij aankoop van 2 willekeurige producten 

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

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

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Van begin januari 2013 tot medio maart 2013

Boswerkzaamheden Vresselsbos

Staatsbosbeheer voert deze win-
ter de gebruikelijke houtoogst uit 
in Vresselsbos. Het zagen vindt 
plaats met houtoogstmachines en 
neemt ongeveer 4 weken in be-
slag. Houtafvoer naar de houtza-
gerijen zal tot medio maart blijven 
plaatsvinden. Plaatselijk kunnen 
de werkzaamheden voor overlast 
zorgen. Op het kaartje is te zien in 
welke delen van het bos de werk-
zaamheden plaatsvinden.

Dunnen en verjongen 
Houtoogst vindt plaats door dun-
ning en verjonging. Een deel van 
het bos wordt gedund: er worden 
bomen weggehaald om de an-
deren meer ruimte te geven om 
goed verder te groeien. Bij verjon-
ging worden grotere open plekken 
gemaakt. Deze bomen hebben 
geen lengte- en diktegroei meer 
en daarmee is het tijd om op deze 
plekken de groei van nieuwe bo-
men te stimuleren. Op deze open 
plekken in het bos gaan nieuwe 

jonge bomen groeien. Door re-
gelmatig te dunnen en verjongen 
ontstaat een bos met verschillende 
leeftijden waar toekomstige gene-
raties weer kwaliteitshout uit kun-
nen oogsten. Bos blijft bos. 

Migratie van dieren 
Libellen, waterjuffers, amfibieën en 
reptielen krijgen door deze open 
plekken, met zonnewarmte op de 
bodem, tijdelijk meer kansen om 
tussen de vennencomplexen Ha-
zenputten en Oude Putten andere 
soortgenoten te bereiken voor de 
voortplanting.

Lanen 
De bomenlanen aan de Stokven-
weg en de Ostayweg bestaan uit 
voornamelijk Amerikaanse eiken. 
De lanen worden gevormd door 
bomen aan weerszijden van de 
weg, deels is er een dubbele rij 
bomen aan één zijde van de weg 
aanwezig. De bomen staan op een 
aantal plaatsen te dicht bij elkaar. 

Deze bomen worden geveld om 
de overige bomen meer ruimte te 
geven. Bomen met holten en In-
landse eik blijven gespaard. 

Wat merkt u ervan? 
De paden kunnen tijdelijk minder 
goed begaanbaar zijn doordat ze 
stuk gereden worden door het 
werkverkeer. De paden worden 
zo snel mogelijk hersteld, maar dit 
herstelwerk kan pas uitgevoerd 
worden als het werk afgerond is en 
in een periode dat de paden goed 
droog zijn. 

Hernieuwbare grondstof
Staatsbosbeheer vindt het belang-
rijk om naast natuur en recreatie 
hout als hernieuwbare grondstof 
te produceren. Door tijdig te ver-
jongen is er een duurzame hout-
productie. En er ontstaat een bos 
met verschillende leeftijden, dat 
voor mens, plant en dier aantrek-
kelijk is.

CDA-Rooi verweert zich tegen 
aantijgingen oppositie-gedrag

Een vraag van Frans van den 
Boomen (BVT) zette donder-
dagavond tijdens de gemeente-
raadsvergadering de toon voor 
een reeks van opmerkingen aan 
het adres van de Rooise CDA-
fractie: wat vindt de CDA-wet-
houder ervan dat zijn (coalitie-)
fractie zich de laatste maanden 

regelmatig uitspreekt tegen col-
legevoorstellen?

CDA-wethouder Cees van 
Rossum ging er uitgebreid op in, 
zeer tegen de zin van scheidend 
CDA-fractieleider Wiel Sporken 
die het “niet ter zake doend” 
vond. 
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Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131 HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790

Wij wensen u heerlijke kerstdagen 
en een smaakvol, inspirerend en 

gezond 2013!

“Het bestuur waardeert de rol van 
de heer Sporken als leider, brug-
genbouwer en intermediair en zal 
zich na de invulling van de open-
vallende plaats in de Gemeente-
raad gaan concentreren op de rol 
en het profiel van CDA-Rooi en de 
voorbereidingen op de Gemeente-
raadsverkiezingen.”
Het fractiebestuur zorgt voor een 
opvolger per januari 2013, daarna 
wijst de fractie een voorzitter aan. 
Sporken is hiermee het vierde lid 
van CDA-Rooi die in deze raads-
periode uit de gemeenteraad ver-
trekt. Eerder al verlieten Etiënne 
Kensdell en Peter Verkuijlen de 
fractie, beiden wegens hun eigen-
zinnig optreden binnen de fractie 

die nu volgens andere fracties zelf 
binnen haar eigen coalitie rebel-
leert. Daarna vertrok CDA-wet-
houder Henriëtte van den Berk 
omdat ze zag dat de gemeente-
raad geen vertrouwen meer had in 
haar wethouderschap.

Bij het ter perse gaan van deze 
editie was nog niet officieel be-
kend wie Sporken op gaat volgen. 
Misschien is dit de huidige CDA-
secretaris Ger Brouwer, die in het 
verleden al eens vaker CDA-raads-
lid was. Brouwer stond bij de laat-
ste verkiezingen als eerstvolgende 
op de kieslijst en was ook na jaren 
afwezigheid weer aanwezig op de 
publieke tribune.

vervolg voorpagina
Wiel Sporken uit gemeenteraad

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Ook zondagmiddag voerde Har-
monie Nijnsel het kerstconcert 
2012 nog een keer uit.

Exact om acht uur begon het or-
kest met Christmas Intrada. Het 
werd een twee uur durende mu-
zikale reis door het kerstlandschap. 
Tijdens deze trip speelde het orkest 
bekende melodieën zoals Nimrod, 
Le rendez vous de chasse, Una 
furtiva lagrima, Cantique de Noël 
en de Lyric Waltz. Marion van Oir-
schot, de ladyspeaker, bracht met 
een kort verhaal vooraf aan elk 
muziekstuk de aanwezigen in de 
juiste sfeer. De ene keer waande 
het publiek zich in de bedrijvigheid 
van een Middeleeuws kasteel, dan 
weer in het boek Genesis van het 
oude testamen.

Gastoptredens van KeyChord en 
Tom van Aarle
Het mannenkwartet KeyChord, 
dat bestaat uit Willard Bekkers, 
Mario Lamers, Mark Alblas en Dirk 
Kokx, verzorgde een gastoptreden. 
Omdat de heren a capella zongen, 
had het orkest even rust. Het re-
pertoire van het viertal bevatte 
onder andere 'Eenzame kerst' van 
Andre Hazes en ook 'Flappie' van 
Youp het Hek ontbrak niet.

Accordeonist Tom van Aarle ver-
zorgde het tweede gastoptreden. 
Samen met het orkest speelde hij 
Adios Nonino, het nummer dat 

Maxima tot tranen roerde tijdens 
haar huwelijk met Prins Willem 
Alexander. Een ding is zeker, als 
Tom en de Nijnselse Harmonie het 
nummer toen hadden gespeeld 
was de ontroering zeker nog gro-
ter geweest.

Jubilerende zussen
Dat mensen veertig jaar lid zijn van 
een harmonie gebeurt niet iedere 
dag, maar als drie zussen veertig 
jaar bij de Nijnselse Harmonie spe-
len, dan is dat meer dan het ver-
melden waard. Roos Dortmans, 
Dorien Gloudemans en Karin van 
Hoof namen, ter ere van hun veer-
tigjarige jubileum, de hoornsolo's 

van 'Le rendez vous de chasse' van 
Rossini voor hun rekening. Ditmaal 
niet in het orkest, maar als solisten 
begeleid door datzelfde orkest.

Wereldprimeur
Dat dirigent Hans van der Velden 
naast het dirigeren van een orkest 
ook de bugel perfect kent liet hij 
horen tijdens zijn bewerking van 
'Spleen'. Samen met het orkest en 
Accordeonist Tom van Aarle werd 
'Spleen', dat door accordeonist 
Richard Gaillano werd gecompo-
neerd, voor het eerst in deze sa-
menstelling uitgevoerd. We kun-
nen dan ook rustig spreken van 
een Nijnselse wereldprimeur.

vervolg voorpagina

Met Harmonie Nijnsel door het kerstlandschap
112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Maandag 24 december 2012

112 Sint-OedenrOde

Vrouw gewond na botsing
Zaterdagavond is bij een ongeluk 
op de Sloef een vrouw gewond 
geraakt. Op de kruising met de 
Hoogstraat botste rond 21.00u 
twee auto’s op elkaar. 
 
De bestuurder van een bestelbus 
merkte een personenauto met 
vier inzittenden die van rechts 

kwam te laat op waarna een 
aanrijding niet meer kon worden 
voorkomen. De vrouwelijke be-
stuurder liep hierbij verwondin-
gen op en is door de brandweer 
uit haar auto bevrijd. De overige 
inzittenden bleven ongedeerd. 
De vrouw is naar het ziekenhuis 
gebracht. 

Auto in de sloot na botsing met 
vrachtwagen

De ambulancedienst kreeg vrijdag-
middag om 15:20uur de melding 
binnen van een aanrijding tussen 
een vrachtwagen en een personen-
auto op de A50 bij Sint-Oedenrode. 

De politie en ambulance kwamen 
ter plaatse. De auto was bij de 
vrachtwagen achterop gereden en 

door de klap in de sloot beland. De 
bestuurder van de auto raakte ge-
wond en moest voor controle naar 
het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf 
heeft de auto uit de sloot getakeld 
en meegenomen. Een rijbaan van 
de A50 rijrichting Eindhoven-Uden 
was tijdelijk afgesloten.
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DIRECT
GEZOCHT

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

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Webshop vuller Magento (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Medewerker orderentry/
inkoop administratie (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur
Verkoper afdeling tenten (m/v)

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Weekendhulp/vakantiekracht
afdeling kleding (m/v)

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Uit voorraad leverbaar:
Diverse goede gebruikte autobanden 

Zomer- en Winterbanden. 
Nieuwe op bestelling.  

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

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

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

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade




 

 

 
Al ruim 20 jaar richten we ons op het ontwerpen, fabriceren en in bedrijfstellen van interne transport-, handlings- en 
verpakkingssystemen evenals speciaal machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij zijn actief in diverse branches, zoals 
onder andere vlees, vis, gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en de zuivelindustrie. Onze focus ligt zowel op 
binnen- als buitenland.  
 
In verband met de aanhoudende groei en gewenste professionalisering van onze productie- en assemblageafdelingen 
zijn wij opzoek naar: 

 

BEDRIJFSLEIDER / LEIDINGGEVENDE PRODUCTIE & ASSEMBLAGE 
 
Functie: 

- aansturen, coachen en begeleiden van een groeiend team van ca. 10-15 productie/assemblage medewerkers 
- behandelen van personeelszaken i.o.m. afdeling personeelszaken 
- plannen van alle werkzaamheden m.b.t. productie, assemblage en installatiewerkzaamheden 
- verkoop (calculaties en offertes) 
- inkoop van werkplaatsbenodigdheden en voorraden metalen en kunststoffen 
- initiëren en doorvoeren van verbeterprocessen 
- incidenteel bijspringen bij productie- en/of assemblagewerkzaamheden         

Profiel: 
- MBO / HBO Werktuigbouwkunde of Megatronica 
- goede communicatieve en leidinggevende eigenschappen 
- minimaal 5 jaar ervaring in een industriële productieomgeving (voedingsmiddelenindustrie is een pre) 
- ervaring met verschillende productietechnieken (o.a. verspanen, en (TIG) lassen van roestvast staal) 
- affiniteit met elektrotechniek is een pre 
- ervaring met Microsoft Word, Excel en Outlook 
- technisch gedreven, flexibel, stressbestendig, resultaatgericht, spin in het web (geen 9 tot 5 mentaliteit) 

 
MAGAZIJNMEDEWERKER (parttime, 15-20 uur per week) 
 
Functie:  

- ingangscontrole binnenkomende goederen 
- voorraad beheer 
- orderpikken en verzenden van spare part leveringen 
- incidenteel koerierswerk en bijspringen bij assemblagewerkzaamheden 

 Profiel:  
- affiniteit met techniek (technisch inzicht) 
- ervaring in de metaal/machinebouw 
- algemene computervaardigheid 
- flexibel, zelfstandig, accuraat en resultaatgericht  

 
 
Wij hebben te bieden:  

- een zeer afwisselende en flexibel in te plannen baan met veel vrijheid binnen een groeiende organisatie  
- een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden  
- goede werksfeer binnen een jong, dynamisch en ambitieus team  
- werken in een zeer interessante en innoverende branche  

 
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Mevr. A. van Eersel (anja.vaneersel@hellingsmetaalenlastechniek.nl)  
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel  
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-480408  
Om een indruk te krijgen van onze producten kunt u de volgende website bezoeken: www.hellingsmachinebouw.nl  

Personeel

Personeel

Wethouders staan achter actiecomité Boskant

Met maar liefst 350 handtekenin-
gen (per gezin één) in bezit, zetten 
Ingrid Sanders, Wilma Brugman – 
Cromsigt, Annemarie Rovers en 
Yvonne van  de Ven afgelopen 
woensdag voet in het gemeen-
tehuis. Uit naam van actiecomité 
‘Behoud de winkel’ gingen ze de 
krabbels overhandigen aan wet-
houders Dekkers en Hendriks.

“We willen de gemeente er van 
bewust maken hoe belangrijk de 

supermarkt van Jan Hellings is 
voor de leefbaarheid van onze ge-
meenschap”, neemt Annemarie 
het woord. Dekkers en Hendriks 
namen ruim de tijd voor het comi-
té. Ze hoefden echter niet te wor-
den overtuigd. Beiden beaamden 
dat de winkel van groot belang 
is voor Boskant, maar er speelt 
meer. Dekkers: “We hebben een 
project gehad in de winkel waarbij 
we werkloze mensen of mensen 
met een beperking hebben bege-

leid om terug te kunnen keren in 
de maatschappij. Daar hebben we 
veel geld in gestoken. Die midde-
len zijn er niet meer. Aangezien we 
een winkel natuurlijk niet financi-
eel mogen ondersteunen, willen 
we vanuit de bijstand één á twee 
vrijwilligers bieden.” Op dit mo-
ment is dat het enige wat de ge-
meente kan doen. De komende 
maanden zal moeten blijken hoe 
de buurtsuper kan overleven.

v.l.n.r.: Ingrid Sanders, Wilma Brugman – Cromsigt, wethouder Dekkers, 
Annemarie Rovers, Yvonne van de Ven en wethouder Hendriks.
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SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

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

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode

0413-477049

Sonseheideweg 3 
5492 TE Sint-Oedenrode

0413-420855
www.robvanschijndel.nl

Markt 13 
5492 AA Sint-Oedenrode

06-36395373
www.oudrooy.nl

Alfred Nobelstraat 12 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-478106
www.janhabraken.nl

Boskantseweg 74a 
5492 VB Sint-Oedenrode

0413-420311
www.autobedrijfpaulvandeven.nl

Kofferen 24, 5492 BN, 
Sint-Oedenrode, 

06-22856471

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Heuvel 38 a 
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471 
www.kimberlysfashion.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Markt 32  
5492 AB Sint-Oedenrode

0413-471000
www.pastorie.nl

Jan Ebbenn
Fotograaf

Tartwijck 89
5491 EJ Sint-Oedenrode
T: 0413-47 56 06 E: jan@jefotografie.nl
M: 06-42 06 28 33 I: www.jefotografie.nl

JE fotografie voor al uw evenementen, familieportretten, glamourportretten, 
bedrijfsfotografie, reportages en productfotografie.

Tartwijck 89 
5491 EJ Sint-Oedenrode

06-42062833
www.jefotografie.nl

Pastoor Smitsstraat 4 
5491 XH Sint-Oedenrode

0413-473313
www.cafedentoel.nl

Vresselseweg 33 
5491 PA Sint-Oedenrode

0499 472870
www.kegelcentrum.nl

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Kerstspullen in verkoop voor nieuwe geluidsinstallatie

De Dommelrodeschool wil graag 
een nieuwe geluidsinstallatie. Het 
geld dat daarvoor nodig is sparen 
leerlingen voor een deel zelf bij 
elkaar. Tijdens de kerstmarkt van 
afgelopen donderdag verkochten 
zij daarom zelfgemaakt kerststuk-
jes en kerstkaarten, maar ook op 
andere manieren kwam er geld in 
het laatje.

Het was een drukte van belang 
donderdagavond na sluitingstijd 
van de Dommelrodeschool.  Vrije 
parkeerplaatsen waren er niet en 
ook de fietsenrekken puilden uit. 
In de school zelf was het nog druk-
ker. De leerlingen die geen dienst 
hadden, schuifelden met hun ou-
ders en grootouders van het ene 
naar het andere klaslokaal om te 
laten zien wat ze allemaal had-
den gemaakt. In de klaslokalen 
verkochten de kinderen voor een 
klein bedrag kerstkaarten, thee-
lichthouders of kerststukjes.

Hoofdrol voor de leerlingen
Menno en Syp uit groep zeven 
konden niet rondlopen over de 
kerstmarkt. Zij hadden de belang-
rijke taak om de kerststukjes van 
hun klas, aan de man of vrouw te 
brengen. De stukjes waren hele-
maal vers. 's Ochtends hadden de 
kinderen die met een klein beetje 
hulp van enkele ouders en de juf in 
elkaar gezet. 

Kris van groep vier/vijf had een 
andere taak, zij beheerde een vaas 
vol kerstballen. Aan de bezoekers 
was het om te raden hoeveel bal-
len er in de vaas zaten. Zelf dacht 
ze aan 119, maar daar was niet ie-
dereen het mee eens.

Meer dan alleen kerstspulletjes
Weer andere leerlingen zetten 
hun beste beentje voor met mu-
zikale optredens. Op een aantal 

strategische plaatsen in de gang 
vermaakten zij de bezoekers met 
muziek. Zo was er een koortje dat 
kerstliedjes zong, maar ook de no-
ten uit de blokfluit zweefden over 
de kerstmarkt. Natuurlijk waren zij 
slim genoeg om een centenbakje 
op de grond te zetten. Als je met 
de Kerstman op de foto wilde, dan 
was daarvoor ook een mogelijk-
heid. Voor slechts vijftig cent kon 
iedereen met hem op de 
foto. Een kans, die velen 
met twee handen aange-
grepen. Omdat de Kerst-
man het zelf nogal druk 
had met het poseren voor 
de foto, stelde hij zijn ar-
renslee beschikbaar voor 
ritjes rond de school. On-
danks het slechte weer 

lieten niet veel bezoekers die kans 
voorbij glippen.

Bij een kerstmarkt mag het eten 
en het drinken niet ontbreken. Als 
die kerstmarkt ook nog eens rond 
etenstijd wordt gehouden, dan 
is natuurlijk aan de hapjes en het 
drinken gedacht. Glühwein voor 
de grote mensen en prik voor de 
kinderen die donderdag de hoofd-
rol hadden.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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Kofferen 25, 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 470991 Fax: 0413 - 420996

Kofferen 25 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-470991
www.smitswoonboetiek.nl

Alfred Nobelstraat 1 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-472108
Website: www.lvdb.nl

Kofferen 14a 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-479265
www.dehoofdzaak.com

Hoofdstraat 188 
5481 AK Schijndel

073-5492392
www.jackemps.nl

Nieuwe Erven 2 
5298 CS Liempde

www.kiddoozkinderkleding.nl

Borchmolendijk 11 
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413-216003
www.cafepumpke.nl

Dat we mogen openstaan 
voor elkaar, in vernieuwing
 en aanpassing op alle dagen
in dit nieuwe jaar 2013

SINT-OEDENRODE  -  TEL 0413  340 347

u i t v a a r t   v e r z o r g i n g

wenst u 
een gezond & sportief 2013

Dommelstraat 20 
5492 DX Sint-Oedenrode

0413-477409
www.sportbedrijf.com

Nijnselseweg 38 
5492 HE Sint-Oedenrode

0413-472595
www.meulengraaf-beton.nl

Borchgrave 8 
5492 AT Sint-Oedenrode

0413-470101
www.groenteenfruit.com

Gekleurd de zomer in…
     gehele maand mei  bij een kleurbehandeling

Nu gratis highlights t.w.v. €16.-
 
 Dat is Unique…

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Kofferen 3a 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-477829

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 HE Sint-Oedenrode

0413-420806
www.vandervleuten-beplanting.nl

Gouden Krachten gewaardeerd

Veel bekende gezichten, met hier 
en daar een nieuweling, vulden 
afgelopen woensdagavond zorg-
boerderij de Dommelhoeve. Het 
was weer tijd om de waardering 
uit te spreken aan de vrijwilligers 
– oftewel de Gouden Krachten - 
van Welzijn Salus. De organisatie 
gaat volgend jaar verder onder 
een nieuwe naam, maar veel zal 
er op het oog niet veranderen. 
De niet aflatende inzet van deze 
mensen met het hart op de juiste 
plaats zal blijven. Ten gunste van 
al die burgers die de nodige hulp 
kunnen gebruiken.

Directrice Trix Kloosterman be-
noemde nog maar eens dat Wel-
zijn Salus vanaf 1 januari door het 
leven gaat als Welzijn De Meierij. 
Door de fusie met BWI het Palet 
uit Schijndel verandert de orga-
nisatie dus niet alleen van struc-
tuur, maar ook van naam. Volgens 
Kloosterman wordt het nieuwe 
logo binnenkort bekend gemaakt 
en zal het kantoor in Odendael 
gewoon blijven bestaan. 

Hoewel ze duidelijk naar iedereen 
de waardering uitsprak, pikte ze er 
drie personen in het bijzonder tus-

senuit. Zo zette ze Diny Kuipers en 
Janny Forsten extra in het zonnetje 
omdat ze allebei al twintig jaar – 
onafscheidelijk – werkzaam zijn bij 
de Welzijnsinstelling. Ze houden 
zich bezig met het ouderenwerk. 
Ook Guus van Heereveld werd 
naar voren geroepen. Van hem 
werd na vier jaar afscheid geno-
men als voorzitter. 

Na het officiële gedeelte kon de 
eindejaarsborrel dan echt van start 
gaan. De vrijwilligers kregen een 
heerlijk buffet voorgeschoteld. Tot 
volgend jaar!

v.l.n.r.: Directrice Trix Kloosterman, Janny Forsten (Welzijn Salus) 
en het duo KrisKras dat voor muzikale entertainment zorgde.

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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Heeft u in 2012 nog recht op
zorgvergoeding voor brillenglazen?

Wij kijken het graag voor u na.

We hebben onze collectie uitgebreid
met verschillende trendy merken,

kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Wij wensen u een helder & gezond 2013

Team Huiskens Optiek & Horen

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Heuvel 18, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-472720

www.huiskensoptiek.nl

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Kimberly’s 
fashion gaat 
Knallend het 
oude jaar uit!

24 t/m 31 
december

alles in onze 
winKel 50% 

Korting*
* m.u.v. de basiscollectie

Win met het hoogste kerstgehalte
Welk Roois huishouden heeft het hoogste kerstgehalte? Daar zijn we erg benieuwd naar!!

 
Omdat het weer niet echt meewerkt aan het creëren van een gezellig kerstsfeertje zijn we benieuwd 

naar de kerstsfeer in de Rooise huishoudens. Welk huis is van binnen of van buiten het mooist versierd? 
Stuur uw foto in en maak kans op een aantrekkelijke waardebon! 

Hier kunt u de foto naar toe mailen: info@mooirooi.nl

De Pestvogel

De pestvogel, in het latijn Bom-
bycilla garrulus, is een broedvogel 
in het noorden van Scandinavië en 
Siberië. In de uitgestrekte dennen- 
en berkenbossen brengen ze hun 
jongen groot.  In de winter zakken 
ze af naar zuidelijkere streken. 

In Nederland is de pestvogel een 
tamelijk zeldzame verschijning. 
Incidentele waarnemingen zijn er 
elke winter. In sommige jaren zijn er 
invasies van grote groepen. Onze 
vogelaar / fotograaf Jan Ebbenn 

herinnerde zich een waarneming 
in 2010 in de bosjes bij restaurant 
Kamfa aan de Lindendijk.  Vanaf 
half november waren er dit jaar veel 
waarnemingen in de kuststreek van 
Noord- en Zuid-Holland.  Begrijpe-
lijk want in de duinen staat het vol 
met besdragende  struiken, net als 
in parken en tuinen in onze steden. 
Daar worden ze ook het vaakst ge-
zien. De prachtig gekleurde pestvo-
gel is zo groot als een lijster. In hun 
broedgebied eten ze voornamelijk 
insecten. Hier in de winter vooral 

bessen van de meidoorn, lijsterbes, 
mispels en dergelijke. De vogel op 
de foto laat zich de bessen van een 
vuurdoorn goed smaken. De bes-
sen van deze park- en tuinplant 
zijn niet zo lekker dat ze binnen 
een paar weken door de merels en 
spreeuwen worden opgegeten.

De pestvogel dankt zijn naam aan 
de middeleeuwse verwachting dat 
hij de pest overbracht. Een duidelijk 
verband tussen uitbraken van de 
gevreesde pest en het verschijnen 
van de pestvogel is nooit aange-
toond. De pest werd in de middel-
eeuwen ook wel gebruikt voor het 
benoemen van andere ziekten. Be-
grijpelijk, in die tijd wist men niets 
van oorzaken van ziekten en door 
de gebrekkige gezondheidszorg 
heersten er voortdurend epide-
mieën.  In de winter, wanneer de 
pestvogels in Nederland zijn, was 
het normaal dat veel mensen ziek 
zijn. Door slechte weersomstandig-
heden, kou en slecht eten zonder 
verse groenten en fruit. Soms zijn 
de pestvogels heel dicht bena-
derbaar. Dat komt omdat in hun 
broedgebieden er geen contact is 
met mensen. Over nutstoepassin-
gen van het vogeltje kan niet veel 
gemeld worden. Volièreliefheb-
bers zouden er van kunnen genie-
ten. Helaas is het beestje een be-
schermde diersoort en is opsluiten 
verboden. Vangen mag niet zodat 
culinaire toepassingen ons ook ont-
houden worden.

Foto: Jan Ebbenn

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Nog één week: 
de koffi epak-
kenactie
De afgelopen weken deed De-
MooiRooiKrant mee aan de in-
zamelingsactie van het Damiaan-
centrum. Via een oproep in deze 
krant werden lezers aangespoord 
om pakken koffie in te leveren 
ten behoeve van de Voedselbank. 
Daar werd flink gehoor aan ge-
geven. We ontvingen meer dan 
vijftig pakken en zelfs een mooie 
donatie voor het goede doel. 
Door dit succes hebben we be-
sloten om de actie nog één week 
te verlengen tot en met maandag 
31 december. Lever dus uw pak 
koffie in bij DeMooiRooiKrant 
(Heuvel 17) en steun de regio-
nale voedselbanken! 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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AngeliqueAngelique
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

29 december 2012
Theo en Bertie 

40 jaar getrouwd!

Profi ciat!

Leon, Ellen, Ruud, Helmi, 
Daan, Koen en Luuk!

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

DeMooiRooiKrant 
leestas

De leesmap bestaat al, evenals 
de leesbril. Ook de draagtas is 
bekend, net als de handtas. Een 
ingenieuze Rooienaar bedacht 
iets totaal nieuws: de leestas. 
Misschien is deze binnenkort wel 
te verkrijgen in Rooi? Lezen en 
winkelen tegelijk? Het behoort 
inmiddels tot de mogelijkheden!

opa en oma 
50 jaar getrouwd

(o)pa&(o)ma
Profi ciat

50 jaar getrouwd!
29-12-2012

René

40 jaar

Ons moeder en 
oma Miet

90 jaar

Profi ciat
Kinderen, 

klein- en achter-
kleinkinderen

Fien
Gefeliciteerd 

met 7 keer 10!

Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

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

GOURMET
SCHOTEL

2 kip� let
2 biefstukjes

1 varkensschitzeltje
1 gourmetsaté

1 gourmetburger
1 gourmetvinkje

Voor meer informatie 

kijk op onze websiteVoor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie 

à € 5,95 p.p.

“Wij wensen u een gezond 

en smakelijk 2013!”

“Realisatie medio 2013” 
Lees binnenkort meer in DeMooiRooiKrant

18 december 2012

Erwin Adriaans & Femke Merkelbach
Sid en Flore

Sluisplein 56 
5492 AM  Sint-Oedenrode

Eerste editie: Kribkesroute in Liempde
Van 14 december tot 6 januari 
2013 is er een Kribkesroute in 
hartje Liempde. Deze kent maar 
liefst 53 kerststallen en het is voor 
het eerst dat de route in Liempde 
wordt gehouden.

Dit kan gerealiseerd worden dank-
zij initiatiefnemer Anton van de 
Ven en vele Liempdenaren die hard 
gewerkt hebben aan de mooiste 
kerststallen in hun tuin. Door de 

route op de kaart te volgen komt 
u langs 52 van de 53 kerststallen. 
De volgorde van de Kribkesroute 
is te vinden op de plattegrond, die 
onder andere te downloaden is 
via internet. Alleen voor kerststal 
nummertje 53 moet er even een 
uitstapje gemaakt worden naar de 
Velderseweg. In combinatie met 
de vele lampjes van “Liemt in het 
Licht” is de Liempdse Kribkesroute 
een ware winterbelevenis die nie-

mand mag ontgaan. En heeft u na 
de wandeling of fietstocht langs 
de kerststallen zin om even op te 
warmen? Dan kunt u een bezoekje 
brengen aan een van de gastvrije 
horecalocaties.
Voor reacties kunt u mailen naar 
info@sppill.nl of een bericht plaat-
sen op www.facebook.com/gast-
vrijliempde. Voor meer informatie 
kun je de website 
www.vvvliempde.nl/ raadplegen.

DeMooiRooiKran
t, M

ooirooi.nl & RooiseFamilie
Brichten.nl wensen u hele fij

ne feestdagen en eenprettige jaarwiss
elin

g toe en we hopen u natu
urlijk ook in 2013 weer van d

ienst te mogen zijn.
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Liempdseweg 3 
5492 SM Sint-Oedenrode

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

Kruidenlaan 8 
5491 KM Sint-Oedenrode

0413-477190

Doornhoek 3766 
5465 TA Veghel
0413-367911

www.haardeninterieur.nl

Dijksteegje 32
5491 TN Sint-Oedenrode

0413-472805
www.siergrind.nl

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

Kerkstraat 17 
5492 AH Sint-Oedenrode

0413-477778
www.panencook.nl

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
*Prijzen zijn bij gelijktijdige aankoop en na 150,- cashback via Samsung.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

Blu ray speler BDC 6900
Gechikt voor weergave van 3D 369,-

nu
3D LED TV UE 40 C 7700
102 cm Full-HD 200 Hz LED TV
met 3D-techniek voor de ultieme
filmervaring en 
PVR-opnamemogelijkheid
beschikt over DLNA en 
Internet@TV voor het opvragen van 
online inhoud op uw TV.

nu 1649,-*

*

Borchmolendijk 9 
5491 AJ Sint-Oedenrode

0413-472362
Website: www.roxs.nl

Kofferen 16, 5492BN, Sint-Oedenrode, Tel: 0413 475640

Schoonheidssalon     I.P.L.Ontharing     Pedicure     Zonnebank

Kofferen 16 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-475640
VVD wenst u prettige feestdagen 

en een goed 2013!

Handelsweg 11a 
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-476198
www.carcleaningvanlaarhoven.nl Kinderkleding maat 50 t/m 176

Gevestigd naast de Aldi / Hema in Son en Breugel
U kunt gratis parkeren!

Kinderkleding maat 50 t/m 176
Gevestigd naast de Aldi / Hema in Son en Breugel

U kunt gratis parkeren!

Wij wensen u een fantastisch 
2013 en hopen u weer te mogen 

begroeten in het nieuwe jaar.

Heistraat 14 c 
5691 CA Son en Breugel

0499-476620
www.restylekids.nl

Ekkersrijt 1509 
5692 AN Son

0499 - 371545
www.vankemenadebest.nl

Buddy Latijnhouwers
Venkel 14

5491 KZ Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479641

Mob. 06 - 24135952

 Clausstraat 23 
5491 HM Sint-Oedenrode

Bestuur en medewerkers 
van het Roois Kultuur Kontakt 
wensen u een gezond, gelukkig 

en mooi cultureel 2013.

www.rooiskultuurkontakt.nl

Stichting toegankelijkheid nomineert bedrijven

De Stichting Toegankelijkheid zet 
zich al  jaren in om Sint-Oedenrode 
voor iedereen toegankelijk te ma-
ken. Dankzij deze vrijwilligers wordt 
steeds vaker rekening gehouden 
met mensen met een beperking. De 
afgelopen weken heeft de stichting 
geïnventariseerd welke bedrijven 
en instellingen in Sint-Oedenrode 
zich om de toegankelijkheid heb-
ben bekommerd. Iedereen kon een 
aanmeldingsformulier insturen. Uit 
de aanmeldingen koos de stichting 
drie genomineerden voor de Rooise 
Toegankelijkheidsprijs. Op 10 janu-
ari 2013 maakt de jury bekend of 
de kinderboerderij, Brasserie de Be-
leving of Huiskens Optiek de prijs 
krijgt.

Om voor nominatie in aanmerking 
te komen was het niet voldoende 
om alleen de drempels weg te ha-
len. De nominatiecommissie lette op 
alle aspecten van toegankelijkheid. 
Naast de drempel of het invaliden-
toilet was ook de behulpzaamheid 
van het personeel een van de punten 
waarop werd beoordeeld. De Stich-

ting Toegankelijkheid werkte met 
zogenaamde 'mysterieshoppers'. 
Bedrijven kregen geen kans om zich 
voor te bereiden op 'het examen'. 
Daarnaast vond de stichting het ook 
heel belangrijk dat de maatregelen 
vrijwillig waren genomen.

Zo nam Brasserie de Beleving tijdens 
de verbouwing zelf het initiatief om 
een toilet te maken dat voor mensen 
met een rolstoel bereikbaar is. Vol-
gens Antoon Buiting van de Stich-
ting Toegankelijkheid is dit het enige 
restaurant in het Rooise centrum dat 
zo'n voorziening heeft. Huiskens 
Optiek koos ervoor om in de nieuwe 
winkel voorzieningen te treffen dat 
mensen voor een oogmeting niet uit 
hun rolstoel hoeven te komen. Over 
de kinderboerderij vertelde Buiting, 
dat daar de integratie van mensen 
met een verstandelijke beperking 
goed scoorde. Daarom maakt de kin-
derboerderij ook kans maakt op de 
eerste Rooise Toegankelijkheidsprijs.

De jury die de prijs 
gaat toekennen be-
staat uit drie perso-
nen. Het zijn Wil van 
de Laar, de locatiema-
nager van Odendael, 
wethouder Jeanne 
Hendriks van Keme-
nade die onder andere 
over de WMO gaat 
en Daniëlle Wagen-
maker, zij heeft een 
bedrijf dat kinderen 
begeleid die vormen 
van gedragsstoornis-

sen zoals ADHD hebben. 

De prijs die de winnaar krijgt is een 
kunstwerk van Jeanne Wijnakker. 
Zij maakte een soort zonnebloem. 
In het midden van die zonnebloem, 
zit een opening en van daaruit kijkt 
een oog altijd naar de zonnige kant 
van het leven. Jeanne Wijnakker is 
lid van het kunstenaarscollectief het 
Artsenaal. Vanuit dit collectief wer-
den vijf kunstwerken aangeboden 
als mogelijke prijs. De mensen van 
de Stichting Toegankelijkheid kozen 
uit deze vijf kunstwerken het werk 
van Jeanne Wijnakker. Donderdag 
10 januari maakt de voorzitter van 
de jury, Wil van de Laar, bekend wie 
de zonnebloem krijgt. Dan zal zeker 
ook nog even stil worden gestaan bij 
de onlangs overleden Jeannette van 
't Hof. Zij zette zich als voorzitter van 
de Stichting Toegankelijkheid vooral 
in om de wereld voor mensen met 
een verstandelijk handicap ook toe-
gankelijker te maken.

Verjaardagsfeest Elvis bij Van Ouds

Wereldwijd is 8 januari een bij-
zondere dag. Dan is ‘The King’ 
Elvis Presley jarig. Aankomende 
8 januari zou hij eigenlijk 78 wor-
den. Elvis fan Bernie de Brouwer 
wil daar graag bij stilstaan. In zijn 

eigen café Van Ouds houdt hij 
daarom op 6 januari een verjaar-
dagspartij voor alle fans. 

Bernie had het zelf kunnen beden-
ken, maar in dit geval was het fan-

club it’s Elvis Time die de kroegei-
genaar er op attendeerde. In het 
midden en westen van het land 
worden al fandagen gehouden op 
de eigenlijke verjaardag van Elvis. 
Het leek de fanclub dan ook een 
prima plan om dat ook in het zui-
den te doen. En dan is er maar één 
denkbare plek: café Van Ouds. De 
pub heeft namelijk al bewezen de 
organisatie goed aan te kunnen. 
De jaarlijkse Elvisdag in de zomer 
is een groot succes en wordt ieder 
jaar door meer mensen bezocht.
Bij een goede verjaardag hoort een 
grote taart. Daarom vroeg Bernie 
aan Bakkerij Bekkers of zij daarvoor 
konden zorgen. Het antwoord was 
ja, dus op 6 januari kan iedereen 
genieten van een prachtige Elvis-
taart. Vanaf 13.00 uur is iedereen 
welkom. Mooie filmbeelden, foto’s 
van The King en een optreden van 
Mark Elbers. Aan alles is gedacht!
  

Podopraktijk
Voet-, knie- of rugklachten?

Kerkplein 5
5492 AN
Sint-Oedenrode
0413-420933

Afspraken ook ‘s avonds !Afspraken ook ‘s avonds !

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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Showroom UwVeranda 
Europalaan 81 5481 JD, Schijndel Tel: 073 - 7515070

uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...

Openingstijden: 
Iedere vrijdag: 

van 17.30 tot 20.30 uur.
 Iedere zaterdag: 

van 09.30 tot 16.00 uur. 
ma t/m do op afspraak

2e pinksterdag geopend

Profiteer van speciale aanbiedingen

11:00 uur tot 16:00 uur

Europalaan 81 
5481 JD Schijndel

06-46236045
www.uwveranda.nl

Heuvel 8 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-420300
www.cafevanouds.nl

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

SINT-OEDENRODE
OPENINGSTIJDEN:

MA. T/M DO. 9:00 TOT 20:00 
VRIJDAG        9:00 TOT 21:00    
ZATERDAG    9:00 TOT 17:00

Eerschotsestraat 44 
5491 AD Sint-Oedenrode

0413-490333
www.formido.nl/sint-oedenrode

DAAROM NU OP ALLE 
BANKEN - FAUTEUILS
 POEFEN - TAFELTJES

KRUKJES - VERLICHTING 
KUSSENS - PLAIDS

RESTANTEN STOFFEN 
& ACCESSOIRES 

IN DE WINKEL

25-50%
KORTING

Kofferen 12     
5492 GB  Sint-Oedenrode      

T 0413 479776

www.dorritdesign.nl

Kofferen 12 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-479776
www.dorritdesign.nl

Kofferen 4 
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-769027
www.comfortzones.nl

Schootsedijk 18 
5491 TD Sint-Oedenrode

0413-473011
www.golfbaandeschoot.nl

Corridor 4, 5466 RC Veghel
0413-350661 

www.dortmansmusic-centre.nl

“Democratische Groepering 
Sint-Oedenrode (DGS) 

wenst U een gelukkig en vooral 
gezond 2013”

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Ollandseweg 134 
5491 XC Sint-Oedenrode

0413-472169
www.houthandelsmetsers.nl

Schijndelseweg 2 
5491 TB Sint-Oedenrode

0413-474901
www.derooiseboerderij.nl

Wij nodigen 
jullie uit voor de 

Bedankavond Olland 
op 8 april                                          

Waar:  de Dorpsherberg

Hoe laat: 21.00u. 

Bier/fris: € 1.50

Waarom: om de vrijwilligers van    
    de kinder Carnaval in 
    Olland te bedanken
    voor hun inzet.

Iedereen kan zich 
va 21.00 bij hun aansluiten.

Pastoor Smitsstraat 48 5491 XP Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-473428 www.dorpsherbergolland.nlPastoor Smitsstraat 48 

5491 XP Sint-Oedenrode
0413-473428

www.dorpsherbergolland.nl

Bij iedere jaarwisseling hoor je het 
weer. “Wat is er toch veel gebeurd 
het afgelopen jaar!” gevolgd door 
een opsomming: geboortes, over-
ledenen, huwelijken, echtscheidin-
gen, nieuwe relaties, schandaal-
tjes, de extreme winter - of het 
uitblijven ervan – de broekriem en-
zovoort enzovoort. Elke jaar weer 
spelen de kranten erop in, met een 
overzicht van de meest in het oog 
springende gebeurtenissen.

Iets minder vaak hoor je de vraag 
wat het nieuwe jaar weer gaat bren-
gen. Ieder van ons waagt zich wel 
eens aan een voorspelling. Vaak 
dicht bij huis. Soms ongemerkt. Wie 
wordt de neje? Gaat onze sportclub 
of sporter zichzelf (inter)nationaal 
op de kaart zetten? Wat doet de 
politiek met onze belastingcenten? 
Welk gemeenteraadslid stapt op, en 
waarom?
Orakels genoeg als het erop aan-
komt. Lekker veilig, want geen hond 
die er een jaar later op terug komt.
Vorig jaar wilde DeMooiRooiKrant 

daar eens verandering in brengen. 
Met een niet al te serieuze voorzet 
van wat 2012 ging brengen. Na dat 
jaar zouden we de balans opmaken. 
Bij deze. 

Een blik terug …
Zo voorspelden we dat Novadic/
Kentron een afdeling zouden ope-
nen voor game-en sexverslaafden. 
Dat eerste deel is uitgekomen: er 
is een nieuwe afdeling, al is het 
voor een andere doelgroep. De sa-
larissen van de topmannen die we 
noemden, zijn opgemerkt door de 
landelijke en regionale media: bo-
ven de Balkenende-norm, kopten 
ze. Te laat voor twee junks die, aan-
gemoedigd door deze makkelijke 
manier van geld verdienen, onder 
de hasjrook van Eindhoven zelf een 
kliniekje hadden opgericht. Bewe-
ren dat je beter kunt  vliegen dan 
de piloot doet het misschien goed 
op een feestje, maar niet tijdens de 
vlucht.  Anders hadden ze nog veel 
langer hun lijntjes kunnen snuiven 
van onze zorgpremie.   
De strenge vorst die we vanaf half 
januari hadden voorspeld, is ook 
half uitgekomen: er was inderdaad 
vorst. Nee, niks makkelijk. Dat was 
niet te voorzien want de eerste helft 
was zo warm dat “vogeltje wat leg 
je vroeg” even de nieuwe carna-

valshit dreigde te worden.  
We hebben niet voorspeld welke 
Rooise kerk dit jaar haar deuren 
sluit voor parochianen en dat is he-
lemaal uitgekomen: ze zijn nog al-
lemaal open. 
Toegegeven, de Neje is niet Peer 
Verkuijlen geworden met de lijf-
spreuk “Roi en Eindhoven un paor, 
da speule ze hier oit nog klaor”. 
Peer zingt nu mee in het raads-
koortje “Roi en Skèndel un paor, 
hitte we Skijnrode of Skooi volgend 
jaor?”
De Rooienaar die geschiedenis zou 
schrijven met de uitvinding van de 
eeuw: de airbag die ploft net vóór-
dat de auto crasht kan het niet na-
vertellen. Achteraf bezien had hij 
die demo beter over kunnen laten 
aan een crashpop. 
Onze vertrokken wethouder had-
den we niet voorzien, degene die 
ervoor terugkwam al helemáál niet. 
Maar we hadden ook geen ander 
voorspeld dus daar komen we ook 
goed mee weg. 
De voorspelling die zeker uit is ge-
komen is, dat DMRK terug zou ko-
men op de voorspellingen van de 
vorige keer. 
Maar deze column heet niet voor 
niets “De Glazen Bol”. Begin ja-
nuari komen we bij jullie terug met 
een vette knipoog naar 2013.

De Glazen Bol

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

20% korting op het diner bij:

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

T: 0413 47 43 92
www.brasseriedebeleving.nl

(1 persoon per spaarkaart)

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

20% korting op het diner
(excl. drank)

50% korting op 2e hoofdgerecht
van de dinerkaart

T: 0413 47 77 78
www.panencook.nl

T: 0413 47 49 01
www.derooiseboerderij.nl

T: 0413 49 03 14
www.restaurantosteria.com

T: 0413 47 03 46   
www.debeurssintoedenrode.nl

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

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

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

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

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

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de maanden januari en februari

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

per direct op zoek naar een 

leerling gastvrouw/gastheer 
BBL of BOL opleiding

 
en een 

gastvrouw/gastheer 
voor circa 32 uur per week

Ervaring gewenst

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

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

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

bel dan voor een afspraak met dhr. van de Moosdijk

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

 

Grand Café & zalencentrum De Beurs   

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

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

 

ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

LAATS
TE

 W
EEK

Restaurant Kreta
Vorige week waren we op be-
zoek bij Restaurant Osteria, dat 
in februari 2013 15 jaar bestaat. 
Deze week stoppen we een eindje 
verderop bij restaurant Kreta. Het 
Griekse restaurant van eigenaars 
Tessa en Armando bestaat nog 
niet zo lang als Osteria, maar 
heeft inmiddels haar sporen ook 
meer dan verdiend. 

Tessa en Armando (één van de 
beste Griekse koks van het land) 
openden hun zaak in Rooi in april 
2011. Ze noemen hun etablis-
sement Grieks, maar wel onder-
scheidend door de keuze voor de 
hedendaagse Griekse sfeer. Een 
lunch of diner in echt Griekse stijl 
betekent lang tafelen en genieten 
van authentieke Griekse gerech-
ten. Bij Grieks specialiteiten restau-
rant Kreta bereiden de koks een 
diversiteit aan vis, vlees en vegeta-

rische gerechten. 

Heeft u iets te vieren in uw be-
drijf of thuis en u wilt met zijn al-
len genieten van de Griekse keu-
ken? Dan kan dit bij Kreta! Om 
U helemaal in de Griekse sfeer te 
brengen, verwelkomen ze u met 
een heerlijk, ijskoud glaasje Ouzo. 
Tessa en Armando hopen u graag 
een keer te verwelkomen.
Al de gerechten zijn ook af te ha-
len en ze hebben cateringmoge-
lijkheden. 
 
Armando heeft 15 jaar als chef-
kok gewerkt bij een Grieks restau-
rant in Weert. Tessa en Armando 
wonen sinds 1 jaar  in Sint-Oeden-
rode. Dit bevalt naar eigen zeggen 
erg goed. Ze hebben 3 kinderen: 
Noa (7), Siva (5) en Levi (3). infor-
matie: www.kreta-rooi.nl en 
info@kreta-rooi.nl

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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‘t is  dees en ‘t is dè en honderd op 
‘nnen hoop meer
(Gezegd van mensen die altijd moeten klagen)
Bron: Brabantse spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 De Maya‛s hadden het mis, we zijn er nog!

Ik
geloofde ze
meteen al 

niet!

Nee,
als het zo zeker
was had het ook

vast al op de mooirooi
evenementen 

kalender gestaan!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Gerald Kluijtmans

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Huub van Cleef

Emmausstraat 14
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Bespiegeling 
 
 

gevoed door schoonheid
 is er de verwachting;
 de zongerijpte vrucht 
 van mijn verbeelding

 toch ervaar ik een gemis 
 als de dag oplicht,
 derhalve ben ik op 
 de andere mens gericht

 en geworden tot wie ik ben
 of zoals de mens gewoon is;
 achter dagelijkse dromen draven
 die ‘s nachts bevriezen 
 onder een deken van vernis

 toch ben ik niet machteloos
 ik schep de kunst van leven,
 vecht tegen innerlijke bozen
 of maskers die aanhoudend
 spinnenwebben weven

 moed is mij gegund en
 ademen nog een zekerheid
 mijn innerlijk kind raakt, 
 ondanks alles of door genade 
 in vervoering, speelt dapper,
 en wordt zelfs verleid

 mij wordt meer gegeven
 zo lijkt, dan afgenomen
 al is de kwetsbaarheid 
 van groot formaat;
 soms stokt het warme bloed
 om daarna weer door te stromen
 

In de vuurmond van een zonsopgang
wacht het licht op zijn geboorte als
cicaden hun gereedschap slijpen

Verregend en vergeeld holt oud nieuws
in een gescheurde krant achter
de feiten aan

Meedogenloos dreunt de hitte over
de schedeldaken van de stad,
in de singels wordt door jong en bejaard
naakt het Wilhelmus gezwommen

Een boomgaard exposeert zijn appels
en andere afspraken, uit een kalender
vallen de data als overrijp fruit

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
      ongerijmde gedichten, 2011 – 2012

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Puzzelpagina

Waarom heeft een vrouw 
geen negen maanden vrij, 

het heet toch zwangerschapsverlof? 

Voor iedere klus 

in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert

T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 

Puzzel je stuk met
van wie is dit 
puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week: ´t Roois Kaashuis

MARIA VAN MOORSEL GROENSTRAAT 128 HELMOND
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Medium

4 3 6

6 9 5

8 4 7

6 7 2 9

2 3 5

1 8 6 2

1 9 4

5 7 1

2 7 8

Puzzle #248830

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Hard

4 9 6 1 3

1 9

7 6

4 3 7 5 6 2

2

7 2 3 4 8 1

8 1

9 3

5 8 1 9 4

Puzzle #289979

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

DeMooiRooiKrant Fashion Woordzoeker 

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

Zoek	  de	  volgende	  woorden:	  
Let	  op	  welke	  woorden	  staan	  er	  dubbel	  in?	  

accessoires,	  babykleding,	  broeken,	  kledingstukken,	  colberts,	  dameskleding,	  kleding,	  fashion,	  garderobe,	  gewaad,	  	  
gilets,	  kinderkleding,	  herenkleding,	  jeans,	  kledij,	  shorts,	  kleren,	  kostuum,	  ondergoed,	  lingerie,	  nachtkleding,	  sokken,	  
overhemden,	  sale,	  pakken,	  plunje,	  schoenen,	  sexy,	  singlets,	  sportkleding,	  tenue,	  sweatshirts,	  swimwear,	  textiel,	  

uniform,	  truien,	  shirts,	  voering,	  uitrusting,	  vesten,	  	  

	  

accessoires, babykleding, 
broeken, kledingstukken, 
colberts, dameskleding, 
kleding, fashion, garderobe, 
gewaad, gilets, 
kinderkleding, 
herenkleding, jeans, kledij, 
shorts, kleren, kostuum, 
ondergoed, lingerie, 
nachtkleding, sokken, 
overhemden, sale, pakken, 
plunje, schoenen, sexy, 
singlets, sportkleding, 
tenue, sweatshirts, 
swimwear, textiel, uniform, 
truien, shirts, voering, 
uitrusting, vesten, 

Welke woorden 
staan dubbel in 
deze puzzel??
Geef het juiste antwoord door via 
redactie@demooirooikrant.nl en win 
een mooie waardebon

DeMooiRooiKrant Fashion Woordzoeker

Deze krant staat vol met leuke puzzels en andere wedstrijdelementen. De mooiste sneeuwpop, het huis met het grootste 
kerstgehalte, woordzoekers en historische foto’s. Overal valt wat mee te winnen. Amigos Menswear, Switch, Shoeby, You Fa-
shion, De Bever groente en fruit, Sas en Tas en Brownies & Downies geven zeer waardevolle waardebonnen weg. 
Ga er maar eens goed voor zitten, doe mee en maak kans op een waardebon!!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te koop bij de VVV: een film over Rooi 
uit 1948
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Te koop:

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

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
In onze sport opheffingsuitverkoop kun-
nen wij u nog prima helpen aan: dames 
en heren wandelschoenen, heren ten-
nisschoenen, voetbalschoenen, kee-
pershandschoenen, hockeyschoenen en 
sticks, tennisrackets en zaalsportschoe-
nen en veel kleding. Kortingen minimaal 
40% tot 70%! 
Ook alle kinderschoenen nu halve prijs!
Van de Kamp sport en kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12 Sint Oedenrode.
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u als 
alleenstaande of oudere niet aan toe-
komt? Bel RN Solutions op 06 20534852 
of e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

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

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

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

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

Senioren zit en slaapcomfort bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
In onze sport opheffingsuitverkoop kun-
nen wij u nog prima helpen aan: dames 
en heren wandelschoenen, heren ten-
nisschoenen, voetbalschoenen, kee-
pershandschoenen, hockeyschoenen en 
sticks, tennisrackets en zaalsportschoe-
nen en veel kleding. Kortingen minimaal 
40% tot 70%! 
Ook alle kinderschoenen nu halve prijs!
Van de Kamp sport en kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12 Sint Oedenrode.

Aangeboden

Voor MKB en Particulieren
Administratiekantoor W. Huijberts
Frederikstraat 1
5491 JT Sint-Oedenrode
0413-490709 / 0653-648074
--------------------------------------
*NIEUW* 
Zwangerschapsmassage. Aandacht 
voor jou en je kindje.
De zwangerschap bewuster en inten-
ser ervaren door ontspanning. 
Meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Gemotiveerde studenten gezocht voor 
een goedbetaalde bijbaan. Interesse? 
Zie www.hulpstudent.nl, 
bel 061482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Bescherm nu de lak 
van uw auto!  

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

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

(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

De eerste 25 aanmeldingen krijgen 
een gratis APK keuring voor uw 
computer
actie geldig tot 1 februari 2013

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

Cursussen

NAAILESSEN In 2013 gaan de naailes-
sen weer van start. 
Voor info en de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met Christien.
Tel: 0413-420330 of 06-16148879
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode;
* puppy- en gehoorzaamheidscursussen
* nieuw vanaf 2013 kind-hond-cursus
voor info bel: 06-270.384.63 of be-
zoek de website: 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
 

   

Marktplein

Diversen

ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Roois Couponneke
Aanbieding; alléén in de maand de-
cember van € 15,- voor € 9,95
geldig t/m sept. 2013.
VVV Sint-Oedenrode 
--------------------------------------
--------------------------------------

Gezellig avondje uit ?
Kom naar het Vestzaktheater in Son 

Brabantse gezelligheid
Kijk voor programma en nieuws

www.vestzaktheaterson.nl

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

toen en nu

Waterschap De Dommel onderschrijft belang van landelijke campagne

‘Vet: recycle het’
De tijden van feestelijkhe-
den en lekker eten breken 
weer aan. Bakken en bra-
den hoort bij Kerst en Oud 
& Nieuw. De landelijke 
campagne ‘Vet: recycle het’ 
vraagt in dit kader aandacht 
voor het gebruikte vet. Een 
goed moment voor een 
stukje milieubewustwor-
ding, vindt ook Waterschap 
De Dommel. De campagne 
vraagt iedereen het gebruik-
te (frituur)vet niet door gootsteen 
of toilet te spoelen, maar weer 
in te leveren in de winkel (gele 
containers) of bij de milieustraat. 
Maar er komen nog meer moge-
lijkheden: net als voor oud papier, 
batterijen en kleding kunt u in de 
toekomst ook bij sportclubs of 
andere verenigingen terecht. In 
’s-Hertogenbosch, Rosmalen en 
Engelen kunt u dit jaar al bij ver-
schillende verenigingen terecht.

Vet levert verenigingen geld op

De campagne ‘Vet: recycle het’ is 
een actie van alle afvalstoffendien-
sten van gemeenten en het Voor-
lichtingsbureau Margarine, Vetten 
en Oliën. In Amsterdam en ’s-Her-
togenbosch krijgt de campagne 
extra aandacht. In de gemeente 
’s-Hertogenbosch doen elf ver-
enigingen mee.* De verenigingen 
gaan € 0,35 per liter ingezameld 
vet verdienen voor de clubkas.

In Nederland staan bij steeds meer 
supermarkten, scholen, sportclubs 

en milieustraten gele contai-
ners. Lever gebruikt frituurvet 
in bij een van deze inzamel-
punten bij u in de buurt. Doe 
gebruikt frituurvet in een afge-
sloten fles in de gele container.

Gebruikt vet wordt biobrand-
stof 
Het hele jaar door halen de ri-
oolwaterzuiveringen van Wa-
terschap De Dommel vet uit 
het rioolwater. De kosten die 

daar mee gemoeid zijn bedragen 
circa € 2,80 per liter. Het frituur-
vet dat u in de winkel koopt kost 
u slechts circa € 1,40 per liter. Het 
verwerken van vet via het recycle-
systeem met de gele containers 
kost de maatschappij veel minder.
Van het vet wordt biobrandstof 
gemaakt met behulp van een ver-
gistingsproces.

www.vetrecyclehet.nl

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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#1 Waar staat dit oorlogsmonument?

#3 Wie is dit oudste 
lid van Rhode?

#4 Wie waren deze 
bekende rooienaren?

#6 Wat is de voornaam voluit van 

deze Rooise schilder?

#5 Wie zijn deze gezinshulpen?

#8 Welke kindervertier was bij dit café?

Succes ermee, foto’s uit een verzameling van Henny van Schijndel, 
www.fotorooi.nl

Stuur uw oplossing naar redactie@demooirooikrant, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor, Heuvel 17. 
Degene die de meeste vragen goed heeft, wint een cadeaubon!  In 

week 2 wordt de uitslag bekend gemaakt!

#5 Hoe heet tegenwoordig deze herberg?

 #2 Wat is deze 
man van beroep?

Historische beelden
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 18 december tot en 
met 24 december 2012 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
-  Van de heer B. de Hoek voor het houden 

van de musicalvoorstellingen Permissie 
van 22 tot en met 26 mei 2013 in sport-
hal de Streepen te Sint-Oedenrode.

Evenementen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burger¬zaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Bekendmaking vaststellen 
belastingverordeningen 2013

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend:
gelet op het bepaalde in de Gemeente-
wet; dat de raad van de gemeente Sint-
Oedenrode in haar vergadering van 20 
december 2012 de volgende belasting-
verordeningen heeft vastgesteld:

-  De verordening onroerende zaak-
belastingen 2013;

-  De verordening afvalstoffenheffing 
2013 (Diftar);

- De verordening rioolheffing 2013;
-  De verordening toeristenbelasting 

2013;
- De verordening marktgelden 2013;
- De legesverordening 2013. 

De verordeningen onroerende zaak-
belastingen 2013, afvalstoffenheffing 
2013, rioolheffing 2013, toeristenbelas-
ting 2013 en marktgelden 2013 treden 
in werking op de eerste dag na die van 
de bekendmaking. De legesverordening 
2013 treedt in werking op de derde dag 
na die van bekendmaking. De datum van 
de ingang van de heffing van voornoem-
de verordeningen is 1 januari 2013.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden 
door opneming van de besluiten op 27 
december 2012 in de verzameling be-
sluiten/verordeningen. Dit besluit ligt 
voor u kosteloos ter inzage. Iedereen 
kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrij-
gen van genoemde besluiten.

Bekendmaking Beleidsregels Besluit proceskosten 
bestuursrecht 2013

De heffingsambtenaar bedoeld in artikel 
231, tweede lid aanhef en onderdeel b, 
Gemeentewet van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend:
gelet op de bepalingen van de Algemene 
wet bestuursrecht, de Gemeentewet en 
het besluit proceskosten bestuursrecht;
dat in werking treedt de navolgende re-
geling:

Beleidsregels Besluit proceskosten 
bestuursrecht 2013

De Beleidsregels Besluit proceskosten 
bestuursrecht 2013 treedt in werking op 
1 januari 2013. 
De bekendmaking heeft plaatsgevonden 
door opneming in de website van de ge-
meente Sint-Oedenrode.

Agenda

Gemeentehuis gesloten

Vanwege verschillende officiële feestda-
gen is in de komende weken het gemeen-
tehuis op de volgende dagen gesloten:
- Maandag 24 december hele dag
-  Dinsdag 25 en woensdag 26 december 

(Kerstmis)
-  Maandag 31 december, dinsdag 1 janu-

ari (Oud en Nieuw)

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

Vanaf 1 januari werken wij op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 0413 
481911 kunt u een afspraak maken. Naar het gemeentehuis?

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

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

U spreekt meteen 
de juiste medewerker

Wij helpen u op de 
afgesproken tijd

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

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

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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Kruidenlaan 2 5491 KM 11-12-2012 Kappen 1 spar
Kerkdijk-Zuid 7 5492 HW 12-12-2012 Gedeeltelijk veranderen ligboxenstal  
   (betreft Bouwvergunning 2e fase)
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke    Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Ollandseweg 117 5491 XA 6 weken t/m 10-02-2013 Aanleggen van een poel
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Wolvensteeg 2 5491 TX 18-12-2012 Wijzigen 4 silo’s bij biogasinstallatie
Marijnenstraat 18 5491 CT 18-12-2012 Plaatsen scheidingsmuur
Hazenputten 10 5491 RW 19-12-2012 Vestigen Bed & Breakfast
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Samen voor een schoon Sint-Oedenrode!
In samenwerking met de gemeente Sint-
Oedenrode willen bouwmark Forum en 
Boerenbond Sint-Oedenrode meewer-
ken aan een schoner milieu en meer 
veiligheid. 

Hoe kunt u daar aan meewerken?
U ruimt uw afgestoken vuurwerk na de 
jaarwisseling op en levert het vuurwerk 
afval in. U kunt uw vuurwerkafval vanaf 
2 januari t/m 5 januari inleveren bij 
bouwmarkt Forum of Boerenbond Sint-
Oedenrode. Voor het ingeleverde vuur-
werkafval ontvangt u een voucher ter 
waarde van €10,=.

Wat zijn de spelregels voor het inleve-
ren van het vuurwerkafval:
-  het vuurwerkafval wat ingeleverd 

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

-  u ontvangt een voucher die geldig is 
voor uw vuurwerk aankoop in 2013;

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

-  de bon is alleen in 2013 in te wisselen 
bij bouwmarkt Forum of Boerenbond 
Sint-Oedenrode en is niet in te   wisselen 
tegen contant geld of voor andere acties.

Klussendienst Vivaan
Met ingang van 1 januari 2013 kunnen 
oudere inwoners van Sint-Oedenrode  
geen beroep meer doen op de Klussen-
dienst van Vivaan in Veghel.  Bij deze 
dienst kon men de laatste jaren terecht 
voor kleine klusjes in huis die men zelf 
niet meer kan doen. De gemeente heeft 
het contract beëindigd. Momenteel 
wordt onderzocht of er lokaal een  al-
ternatieve klussendienst opgezet kan 

worden met de inzet van lokale vrijwil-
ligers.  Het is nog niet bekend wanneer 
de nieuwe klussendienst  precies van 
start kan gaan, maar het streven is 1e 
kwartaal 2013. Hierover volgt later meer 
informatie.  In de tussentijd verwijzen 
we inwoners ook naar de mogelijkheden 
van We Rooien het Samen 
(zie www.werooienhetsamen.nl )

Berny Selden
- ambassadeur St. Dichterbij

Mijn dorp voor onze 
toekomst...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Recreatief zwemmen in de Kerstvakantie

Zwemlessen: Van 24 december tot en met 6 januari gaan de zwemlessen niet door. 
Doelgroepen: Van 24 december tot en met 6 januari gaan de lessen niet door.

Alle medewerkers van zwembad de Neul wensen u fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2013!

 
Dag Dauwzwemmen Jeugd & 

volwassenen  
Volwassenen Doelgroepen 

Ma  24 december   07.30 – 09.15  
 

 13.30 – 15.30    

 25 december tot en met 1 januari is het zwembad gesloten. 
Wo 2 januari   07.30 – 08.45 

 
   13.30 - 15.30 

Nieuwjaars “Plons” 

Do  3 januari    08.45 – 10.15 
 13.30 – 15.30 

20.00 - 21.30   

Vr 4 januari  07.30 – 08.45    18.45 -20.15 
disco zwemmen 

Za  5 januari  
 

  13.30 - 15.30    

Zo  6 januari      10.30 - 13.30 
familiezwemmen 

             
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Huisvuil

Inzameling oud papier

Donderdag 27 december 
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur; 

Zaterdag 29 december
-  Wijkvereniging Kinderbos; in de wijk 

Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur;
-  Ouderraad basisschool Sint Antonius 

van Padua; kraakperswagen op de par-

keerplaats tegenover de basisschool 
aan de Jasmijnstraat 11a, van 8.00 tot 
12.00 uur.

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Wijziging huisvuilinzameling rondom feestdagen

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

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

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

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

Glas rond de feestdagen

De glasbakken worden in de maand de-
cember vaker leeggemaakt. Ondanks 
deze inspanningen kan het gebeuren 
dat een glasbak helemaal vol is. U kunt 
voorkomen dat u uw glas weer mee naar 

huis moet nemen door enkele weken te 
wachten met het bezoek aan de glasbak. 
Overigens kan het glas ook gratis naar 
de milieustraat worden gebracht .

Huisvuilinzamelschema 2013 en afvalwijzer

Een dezer dagen ontvangt u het huis-
vuilinzamelschema 2013 en een afval-
wijzer. Raadpleeg en bewaar deze infor-
matie goed. Het huisvuilinzamelschema 
bevat alle data waarop u uw huishoude-
lijk afval kunt aanbieden. Beide docu-

menten vindt u ook op de gemeentelijke 
website.
Ontvangt u deze informatie niet, neem 
dan vanaf 9 januari 2013 kontact op met 
de gemeente via telefoonnummer (0413) 
481 911 of via info@sint-oedenrode.nl.

Kledingcontainers gesloten rond oud en nieuw

De kledingcontainers van Reshare/het 
Leger des Heils zijn, om veiligheidsre-
denen, gesloten tussen vrijdag 28 de-

cember 2012 en vrijdag 4 januari 2013. 
Na 4 januari kunt u de kledingcontainers 
weer gebruiken.

Gewijzigde openingstijden milieustraat rond de feestdagen

De gemeentelijke milieustraat aan de 
Eversestraat is op maandag 24 en 31 
december van 10.00 uur tot 15.00 uur 

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

Vernielingen is geen geintje!
Beschadiging door vuurwerk kost teveel
Nog maar een paar dagen en dan hopen 
we het jaar 2012 op een mooie manier uit 
te luiden en 2013 op een voorspoedige 
manier te beginnen. Officieel mag er nog 
geen vuurwerk verkocht worden, maar 
toch is hier en daar ’s nachts al een knal te 
horen. Afgelopen jaren heeft de gemeen-
te maar liefst € 7.000,= materiaalschade 
gehad door vuurwerk. Om dit nu te voor-
komen, vragen we iedereen dringend om 
elkaar hierop aan te spreken.

Spreek elkaar aan
We gaan ervan uit dat u zich realiseert dat 
vuurwerkvernielingen ook uw portemon-
nee raken en dat het ten koste gaat van 
de leefbaarheid in uw gemeente. Kent u 
iemand van wie u weet dat ze al vuurwerk 
afsteken? Spreek hen dan daar op aan. 
Niet alleen voor u zelf, maar ook voor hen. 
Vanaf 1 december voeren de politie en het 
bureau halt een lik-op-stuk beleid. Hierbij 
krijgen jongeren, afhankelijk van leeftijd 
en ernst van de overtreding bij Halt een 
leerprogramma en/of werkstraf opgelegd. 
De gemeente doet altijd aangifte van ver-

nielingen. Wanneer de dader bekend is, 
wordt de schade op deze persoon verhaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Dhr. M. Rijkers, be-
leidsmedewerker integrale veiligheid: 
mrijkers@sint-oedenrode.nl via tele-
foonnummer (0413) 481 911. Om het af-
steken van vuurwerk of illegale opslag te 
melden, kunt contact opnemen met Meld 
Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. 
Op www.meldmisdaadanoniem.nl vindt 
u meer informatie over dit onderwerp.

ADZoB wordt nieuwe voorziening voor antidiscriminatie

Het Adviespunt Discriminatie Zuid-oost 
Brabant (ADZoB)  wordt de nieuwe onaf-
hankelijke voorziening voor antidiscrimi-
natie voor de gemeente Sint-Oedenrode. 
Tot nu toe was dat RADAR. De gemeente 
heeft voor een andere aanbieder ge-
kozen omdat deze een gunstiger prijs/
kwaliteit verhouding biedt en er meer 
keuzevrijheid voor de gemeente is. 

Bereikbaarheid
ADZoB is per 1 januari 2013 bereikbaar 

voor de inwoners van onze gemeente. Zij 
kunnen er terecht met klachten en mel-
dingen over discriminatie. ADZoB is be-
reikbaar via: tel. 040- 2193420 of www.
adviespuntdiscriminatie.nl 
ADZoB heeft een vestiging in Eindhoven, 
maar op verzoek van een inwoner kan 
een gesprek ook plaatsvinden in Sint-
Oedenrode. 

Achtergrondinformatie over ADZoB
ADZoB is een gespecialiseerde organisa-

tie op het gebied van anti-discriminatie 
en is onderdeel van de Lumens Groep. 
Zij werkt met name voor gemeenten in 
ZuidOost Brabant. Het centraal bureau 
van ADZoB staat in Eindhoven. 
ADZoB verzorgt de wettelijke taken. 
Dit zijn: registreren en behandelen van 
klachten, geven van informatie, analy-
seren van cijfers het verzorgen van PR. 
Daarnaast kan ADZoB veel preventieve 
activiteiten verzorgen. De gemeente 
kiest daaruit wat ze nodig heeft. 

Inzameling oud papier week 1 - 2013
Op de volgende data wordt oud papier 
ingezameld:

Donderdag 3 en vrijdag 4 januari
Buurtvereniging Vressel; container don-
derdag de hele dag en vrijdag tot 15.00 
uur op parkeerplaats t.o. de Vresselse 
Hut.

Zaterdag 5 januari
-  Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; 

container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;

-  Buurtvereniging Heikant, container aan 
de Gerbrandystraat of Dreesstraat tus-
sen 09.00 en 13.00 uur

-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij sport-

hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Inzameling kerstbomen + overig grof snoeiafval zaterdag 12 januari
Op zaterdag 12 januari worden kerstbo-
men ingezameld. 

Let op:
Alleen kale kerstbomen, dus zonder pot 
en/of versieringen, worden meegeno-
men.

Ook kunt u grof snoeiafval aanbieden 
onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden:
-  duidelijk zichtbaar en niet bij een 

groenstrook neerleggen
- vanaf  07.30 uur buiten 
- gebundeld, maar niet met ijzerdraad
-  boomstronken en takken mogen geen 

grotere doorsnee hebben dan 10 cm
- lengte per bundel maximaal 1.50 m
- gewicht niet meer dan 25 kg per bundel

In  alle bebouwde kommen en in het bui-
tengebied, bij diegenen die zich aange-
meld hebben, wordt dan in de loop van 
de dag de kerstboom en/of het snoei-
hout opgehaald.

Aanmelden
Bewoners uit het buitengebied kunnen 
zich aanmelden tot donderdag 10 janu-
ari 2013 via telefoonnummer 
0413- 481376.
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Jan Tinbergenstraat 4c 
5491 DC Sint-Oedenrode

0413-490620
www.drieo.nl

Nijverheidsweg 4 
5492 NK Sint-Oedenrode

0413-476805
www.vennotex.nl

Galvaniweg 2b 
5482 TN Schijndel

073-5470454
www.autobedrijfmvdlaar.nl

Keurslagerij 

Kluijtmans
Kerkstraat 13 Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472728
www.keurslagerkluijtmans.nl

KEURSLAGERSKOOPJES
VERS VLEES
*500 GRAM RUNDERGEHAKT +
 4 HAMBURGERS SAMEN   5.99
*V.I.B. BURGERS  4 STUKS   5.50
  MET GRATIS SAUS
VLEESWARENKOOPJE
UIT EIGEN KEUKEN
BIJ 150 GRAM GEBRADEN ROSBIEF
GRATIS 100 GRAM VLEESSALADE
MAALTIJD VAN DE WEEK
UIT EIGEN KEUKEN
*KIPHOORNTJES 4 STUKS  NU  5.99

Kerkstraat 13 
5492 AH Sint-Oedenrode

0413-472728
www.keurslagerkluijtmans.nl

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

Laan van Mariendael 8a 
5492 GB Sint-Oedenrode

0413-478610
www.podotherapiebrugmans.nl

Bernhardstraat 45 
5491HS Sint-Oedenrode

06-46109330
www.bjorn-ontwerp.nl

Heuvel 20 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-473567
www.digitotaal.com

Markt 15 
5492 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473979

Boskantseweg 59 
5492 BV Sint-Oedenrode

0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Markt 28 
5492 AB Sint-Oedenrode

0413-477030
www.geritsmode.nl

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

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

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

Laan van Henkenshage 2 
5492 BH Sint-Oedenrode

0413 474031
www.mariendael.nu

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

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

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

Tel: 0413-478610/06-24148776
E-mail: info@podotherapiebrugmans.nl
Website: www.podotherapiebrugmans.nl

Team Bella Plaza wenst iedereen 
fi jne feestdagen en een liefdevol 2013

Anneloes van Acht

Marijke van den Eertwegh

Mike Bouwmans

D’n Toel

Agnes van Vreede

Frans Willems

Femke van Haren

Mike Bouwmans
Mike Bouwmans

Agnes van VreedeAgnes van Vreede

Marijke van den Eertwegh
Marijke van den Eertwegh

Femke van Haren

Frans WillemsFrans Willems

Joep Eijkemans

Naomi Kantelberg Antoon Asveld

Winnaar sneeuwfotowedstrijd
Enkele weken geleden schreven we een sneeuwfotowedstrijd uit. Op deze pagina ziet u wie er gewonnen 
heeft!! De winnaar mag bij DeMooiRooiKrant een prachtige waardebon op komen halen. 
Tot ziens op Heuvel 17!
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Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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We wensen u 
een Buitengewoon Respectvol 

en Onvergetelijk Nieuwjaar

Willem Alexanderstraat 20 
5491 HV Sint-Oedenrode

0413-475416
www.d-a-j-o.nl

Kerkplein 10 
5492 AN Sint-Oedenrode

0413-477423
www.shoeby.nl

Als eerste zetje in 2013 krijgt u 
tegen inlevering van deze 

Kerstgroet 1x gratis Vacustep 
(geldig in januari)

www.bodyresult.nl

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein Nijnsel
Tel.: 0413-477727

www.vanacht-autoschade.nl

Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Sint-Oedenrode

0413-473465
www.zalencentrumdebeckart.nl

Borchmolendijk 14 5492 AK 
Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473510
Website: www.deborchmolen.nl

Heuvel 6 

5492 AD 

Sint-Oedenrode

0413-288691

www.kreta-rooi.nl

Handelsweg 25, 
5492NL Sint-Oedenrode

0413-490570
info@marcelvos.nl
www.marcelvos.nl

De Beckart

Intensieve laatste uurtjes voor Ieniemienie
De laatste uren van peuterspeelzaal 
Ieniemienie zijn inmiddels gesla-
gen.  Vooral voor de leidsters was 
het bijzonder intensief, zij konden 
de doos tissues goed gebruiken. 

Verkleed als clown was iedereen op 
komen dagen. Dat was voor menig 
kind best spannend. Toen ze een-
maal het ingestudeerde dansje uit-
voerden, was het ijs echter al snel 
gebroken en wisten ze van geen op-
houden. Zo stond er van alles op het 
programma. Vooral de poppenkast 
werd erg gewaardeerd, ook al ging 
Jan Klaassen wel érg slordig om met 
zijn portemonnee. Na afloop kreeg 
ieder kind een tastbare knuffel  van 
de leidsters. Met een knuffel van de 
cliniclowns werd deze laatste keer 
zelfs nog een goed kinderdoel ge-
steund.

Om de sluiting van de peuterspeel-

zaal goed af te ronden, verzorgt de 
huidige leiding van Ieniemienie op 
22 februari een grootse reünie in De 
Loop’r. Iedereen die op welke manier 
dan ook een bijdrage geleverd heeft 

aan Ieniemienie is welkom op 22 
februari a.s. Opgeven kan vanaf nu 
tot uiterlijk 15 januari bij Anny van 
der Heijden, via fam.v.d.heijden@
houtbewerking.nu. 

Familie VervoortFamilie VervoortFamilie VervoortFamilie Vervoort

Ed Sabel

Anne Gibbels en Sanne van Lieshout

Judith Brouwers

Martje Foolen Mark Vervoort

B. Wagenaar

Fleur Marinus

Hans van Genugten

Winnaar mooiste sneeuwpop van Rooi
Enkele weken geleden schreven we een wedstrijd uit. Wie maakt de mooiste sneeuwpop van Rooi?? 
Op deze pagina ziet u wie er gewonnen heeft!! De winnaar mag bij DeMooiRooiKrant een prachtige 
waardebon op komen halen. Tot ziens op Heuvel 17!
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  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
Tel. 0413 21 28 30

W O N E N  •  S L A P E N

TOT 

80%
KORTING

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

  www.vanzutpheninterieurs.nl

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

VANAF NU 
STAAN ONZE 
MAGAZIJN-
VOORRADEN 

IN DE WINKEL!

 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N
 Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)  
W O N E N  •  S L A P E N

ALLES 
MOET
WEG!

Wij gaan stoppen met onze Meubelwinkel!
Topmerken met Megakorting

DIEZ • SCHUITEMA • 3B • BAAN • MACHALKE  
MACAZZ • VI-SPRING • KARAT • HOFSTEDE

     alles tegen bodemprijzen
OP = OP!

DIEZ • SCHUITEMA
MACAZZ • 

     alles tegen bodemprijzen 2E KERSTDAG 
EN 30 DEC. 
GEOPEND 
VAN 11.00 

TOT 17.00 UUR

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

2de kerstdag
geopend

van 10.00 tot 16.00 uur 
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Het persoonlijke verhaal achter overgewicht (Deel 4)
Te klein, te dik, een scheve neus of flaporen. 
Iedereen heeft lichamelijk wel iets waar hij/
zij minder tevreden over is, slechts een enke-
ling nagelaten.  Wij mensen hechten uitzon-
derlijk veel waarde aan ons uiterlijk. Waarom 
eigenlijk? Alleen vanwege ‘wat de ander 
denkt’?  Onze redactrice ging in gesprek met 
een dame die haar hele leven al kampt met 
overgewicht. De dame in kwestie noemden 
we in eerste instantie Mrs. X. Intussen heeft 
ze besloten zich bekend te maken…

Door: Ria Balk

Anne Martens-Lathouwers: dat is haar naam 
en dat mag iedereen weten. Haar hele leven 
strijdt ze al tegen overgewicht. Inmiddels is ze 
op de goede weg, maar het blijft moeilijk. Ook 
dat mag iedereen weten. Het laatste jaar was 
voor haar bijzonder turbulent. Hoe ze de toe-
komst ziet? Bij die vraag schiet haar gemoed 
vol. Anne: “De toekomst? Dat vind ik heel 
moeilijk. In het verleden ben ik vaker veel af-
gevallen, maar dan kwam er uiteindelijk meer 
aan. Ik ben inmiddels een aantal mijlpalen 
voorbij, veel verder durf ik nog niet te kijken.”

Huidige realiteit
“Ik begin te merken dat wat ik doe, gevolgen 
heeft.” Voorzichtig beschrijft Anne Martens 
haar huidige situatie: “Gisteren ben ik naar 
de stad geweest. Ik hoefde niet bij de grote 
maten te kijken. Ik zie mezelf in de etalages 
lopen. Zelfs schoenen lijken te groot. Gevoels-
matig en meetbaar ben ik een bepaalde grens 
over. Ik praat met mensen en ik hoor van alles, 
nu begint het pas echt ‘waar’ te worden.” Zo 
ongeveer haar hele leven is voor Anne op losse 
schroeven komen te staan. Heel gewone din-
gen, blijken ineens niet meer te kloppen met 
het beeld dat ze altijd van zichzelf had. Voor-

heen was ze bijvoorbeeld iemand die het al-
tijd warm had. Nu blijkt ze het juist vaak koud 
te hebben. Maar dat is niet het enige. “Wie 
ben ik?” vraagt Anne zich af: Ben ik echt zo, 
blijft het zo, of gaat het weer over? Moet ik in 
de tegenwoordige, of juist in de verleden tijd 
praten over de realiteit? Samen met Astrid, de 
wandelcoach, werk ik eraan om wat milder te 
worden. ‘Ramhard’ ben ik voor mezelf. Op be-
wegingsgebied blijkt dat echter helemaal niet 
zo. Dat was echt een openbaring voor me. Ik 
heb juist altijd excuses gezocht: ‘dat kan ik 
niet, het is slecht voor mijn knieën, het is te 
koud, het regent…’. Het lijkt wel of ik er bang 
voor ben! Zo lang het in mijn hoofd blijft zitten 
dat ik het niks vind, wordt het ook niks.”

Neusje van de zalm
Toch blijkt Anne nog steeds dezelfde als ze 
altijd al was. “Ze was al het neusje van de 
zalm en dat is ze nog steeds”, vertelt haar 
man Charles. Wel ziet hij dat Anne nu beter in 
haar vel zit. Alles gaat gemakkelijker. Charles: 
“Ik hoef niet meer zoveel te lopen, ze loopt 
nu zelf naar boven.” Stapje voor stapje gaat 
ze vooruit. Zwaar zijn is een fysieke belasting, 
dat kost heel veel energie. Anne: “Ik merk dat 
ik een stuk fitter ben. Pas zei ik tegen mijn 

wandelcoach: ’Zullen we iets harder lopen?’ 
Voordat ik de woorden had uitgesproken, 
wist Astrid het al, maar pas als je het eenmaal 
gezegd hebt, gaat het balletje echt rollen. Als 
het straks gaat vriezen, kan ik misschien wel 
schaatsten…”  Dat laatste was een gedurfde 
uitspraak, misschien wel bewust uitgesproken 
door iemand die een balletje wil laten rollen… 

Ook 31 december ziet ze als een mijlpaal, dan 
is voor Anne een turbulent jaar voorbij. Een 
jaar van overleven. Een jaar dat voor haar een 

keerpunt bleek te zijn. De strijd is nog niet ge-
streden, maar ze is op de goede weg. “Ik wil 
niet meer overleven, maar gewoon leven”, al-
dus Anne zelf. DeMooiRooiKrant wenst Anne 
veel kracht en succes met haar eigen toekomst.  
Voorlopig was dit het laatste interview met 
haar. Toch kunt u van ‘het persoonlijke verhaal 
achter overgewicht’ nog een vervolg verwach-
ten. In januari staat een interview met wan-
delcoach Astrid Dillen gepland. Wat heeft zij 
voor Anne betekend, en wat kan zij nog steeds 
betekenen? Wellicht ook voor anderen…

Opleiding E.H.B.O. van start in Sint-Oedenrode
Op donderdag 10 januari 
2013 starten wij, bij vol-
doende aanmeldingen, 
weer met een nieuwe 
EHBO-opleiding. De op-

leiding zal gegeven worden in 11 avonden 
inclusief examen van 19.30 tot 22.00 uur, bij 
Zorgboerderij Dommelhoeve aan het Catha-
lijnepad.

Zekerheid over het starten hebben we bij 
minimaal 8 aanmeldingen. Tot op heden 

hebben 5 cursisten aangegeven de oplei-
ding te willen gaan volgen in 2013. Ook 
voor u is er dus nog plaats. De kosten van 
de opleiding zijn € 195,=. Dit is inclusief het 
cursusboek, examengeld en koffie/thee tij-
dens de pauze.                                                                                                                     
Indien u belangstelling heeft om een EHBO-
cursus te volgen, vraag dan geheel vrijblij-
vend informatie aan op info@ehbo-sint-
oedenrode.nl en kijk uw zorgverzekering op 
na. Er zijn zorgverzekeringen die de cursus-
kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Astrid Dillen (r) en Anne Martens 
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Vanaf 1 januari 2013 

elke vrijdagavond 
van 22.00 uur tot 2.00 uur

onbeperkt Bier - Fris - Wijn € 20,-

Oudjaarsavond van 
22.00 uur tot 02.00 uur 

Onbeperkt bier, fris en wijn 
voor 20 euro p.p.

Markt 13, 5492 AA Sint-Oedenrode
tel.: 06-36395373
www.oudrooy.nl

12 december - 31 december 
Expositie naaldschilderwerk 

Wilhelmien van Aarle
Odendael

24 december 
Kerstavond

Centrum Sint-Oedenrode

24 december 
Anne vd Heijden en 

Bas Soetens
 café d'n Dommel

24 december 
90’s WOW
 De Beurs

24 - 26 december 
Levende kerststal
Dorpsplein Olland

24 - 25 december 
Hemelse 50

OJC De Werf

25 december 
1e Kerstdag

26 december 
2e Kerstdag

26 december 
Snowparty
Oud Nijnsel

27 december 
Kinder WinterKermis

Odendael

28 december
Eindejaarsviering KBO

Odendael

29 december 
Vlagheidecross
Koeveringse Dijk

30 december 
Kerstbeugeltoernooi

Olland

30 december
Sylvesterconcert NJA

De Beurs

31 december 
Oudejaarsdag

31 december
Nieuwjaar vieren
Café Oud Rooij

31 december 
Nieuwjaarsparty

Oud Nijnsel

1 januari
Café van Ouds Nieuwjaarsduik

1 januari 
Nieuwjaarsconcert 
CV. ’t Skrothupke
café Oud Rooij

3 januari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

4 januari 
KBO fi lm: Pinokkio

Odendael

5 januari
Newyearsparty

The Joy

5 januari 
Dansavond
Odendael

5 januari 
Nieuwjaarsbal

Odendael

5 januari 
Nieuwjaarsbal KBO

Odendael

6 januari 
Elvis 78th Birthdayparty

café Van Ouds

8 januari 
KBO fi lm: Dorp aan de rivier

Odendael

11 januari 
Mark van de Veerdonk

Mariendael

11 januari 
Show 'Tis aalt wa'
De Vriendschap

12 januari 
Meuk

café Van Ouds

14 januari 
Lezing Bert Vervoort

d’n einder

16 januari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

19 januari 
Reünie basisschool Olland

Olland

19 januari 
Apres Ski Party
café Van Ouds

Prijs voor Mazda Voets

Mazda- regiodealer Jan Voets heeft zijn 
showroom weer smaakvol ingericht voor 
een feestelijke afronding van het jaar 
2012. Ook in de loop van 2013 zal Voets 
de vlaggen in top hijsen als het bedrijf  40 
jaar onafgebroken exclusief dealer voor 
MAZDA is. “Mazda is een ijzersterk merk 
waar wij ons als team in verkoop en service 
met passie op toeleggen”  zegt Jan. “Soms 
lijkt het aantrekkelijk om meerdere merken 
onder 1 dak te brengen maar de klant weet 
voor een vergelijk in autoland de weg heus 
wel te vinden. Wij liggen wakker van onze 
klanten en tja als het moet dan mogen zij 
ons ook echt wakker maken”, aldus Voets.

Tevredenheidtrofee 2012 voor MAZDA2
“Mazda biedt heel veel nieuws  en dan 
hebben we het niet over een facelift of lich-
te verbeteringen van iets bestaands maar 
over geheel nieuwe techniek, constructie en 
ontwerp. Onze nieuwe CX5 en de nieuwe 
MAZDA6, allebei modellen die door experts 
en door de markt nu al geprezen zijn. De 
kleinere  MAZDA2 is overall winnaar ge-
worden van de AutoWeek Tevredenheids 
Trofee 2012. AutoWeek voerde het onder-
zoek uit samen met Consumentenbond. Ju-

ryconclusie was dat de MAZDA2 het beste 
van alle merken biedt. De BiFuel-versie 
geeft recht op belastingvrijstelling. De Bi-
Fuel biedt af-fabriek een LPG-installatie die 
de benzinemotor altijd op LPG laat draai-
en tenzij de bestuurder een andere keuze 
maakt. De MAZDA2BiFuel heeft een ge-
combineerd LPG-verbruik van slechts 6.5 
liter/100km en een lage CO2 uitstoot die 
al bij de lancering een wereldprimeur  was. 
Daarom  geen BPM-toeslag en bovendien  
geen wegenbelasting en voor de zakelijke 
rijders 14% bijjtelling. Daarmee is deze auto 
zowel voor de consument als zakelijke rij-
der een supereconomische auto”, zegt Jan. 
“En voor ruim 20 euro de tank weer vol dat 
geeft fun aan de pomp”.

Omslagpunt al bij 1.000 kilometer
Het  omslagpunt “LPG of benzine”  berekent 
iedereen  maar wat graag. “Voor de MAZ-
DA2 BiFuel is de uitkomst  aantrekkelijk. Al 
bij minder dan 1000 kilometer per jaar is  de 
MAZDA2 BiFuel economischer. Buiten staan 
onze testauto’s klaar voor geïnteresseerden 
die het goede van Mazda willen ondergaan. 
Na een testrit wacht in de showroom een 
leuke attentie van Mazda” besluit  Jan.  

advertorial

Marcel Pennings (l) en Jan Voets
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Kofferen 22
5492 BN Sint-Oedenrode

0413-477902
www.stomerijvanbeeck.nl

Ko� eren 1 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-479031
www.browniesanddownies.nl

Schijndelseweg 17b 
5491TA Sint-Oedenrode

0413-840057
www.bonfloor.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Schijndelseweg 17a 
5491 TA Sint-Oedenrode

0413 420458
www.merkservice.nl

Borchmolendijk 15 
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413-471431
www.bij-jet.com

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

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

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

Markt 2a 
5492 AB Sint-Oedenrode

0413-490304 
www.restaurantosteria.com

Hertog Hendrikstraat 6 
5492BB Sint-Oedenrode

0413-474392
www.brasseriedebeleving.nl

Ollandseweg 113a 
5491 XA Sint-Oedenrode

0413-476084

Constantijnstraat 14
5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel. 06-21550955
www.debruininstallatie.nl

Markt 20 a 
5492 AB Sint-Oedenrode

0413-475988
www.capricemode.nl

073-2100120
www.releasecompany.nl

Releasecontracten, Leasecontracten en Wagenparkbeheer

Sylvesterconcert fanfare NJA met een Hollands tintje
Traditiegetrouw verzorgt fanfare 
NJA ook dit jaar weer een sfeer-
vol sylvesterconcert. Het concert 
vindt dit jaar plaats op zondag-
avond 30 december, om 20.00 
uur, in zalencentrum de Beurs. 
Het is de eerste keer dat publiek 
en muzikanten zullen worden ont-
vangen door gastheren Edwin en 
Sander. Vorig jaar was net bekend 
dat Peter de Koning na vele jaren 
zijn Beurs ging overdragen. Als 
fanfare zijn we blij, dat de Beurs 
ook in 2012 een prima thuisbasis 
was. Met veel plezier wordt het 
sylvesterconcert dan ook dit jaar 
weer georganiseerd in de gezel-
lig aangeklede zaal van de Beurs. 
We nodigen iedereen van harte 
uit om te komen luisteren en ge-
nieten. 

Het sylvesterconcert is niet alleen 
een concert waar de leden elk 
jaar met veel plezier naar toe wer-
ken, het is tevens een gelegen-
heid waar publiek en muzikanten 
aan het einde van het jaar elkaar 
treffen om het afgelopen jaar te 
bespreken en alvast te toasten op 
het nieuwe jaar. In een feestelijke 
kerstsfeer, is men verzekerd van 
een gezellige avond.

Ook is het inmiddels een traditie 
dat het concert elk jaar een her-
kenbaar thema meekrijgt, waar-

mee men het publiek wil verras-
sen. Ooit was het een concert in 
Weense stijl, maar inmiddels heeft 
de fanfare op muzikale wijze de 
hele wereld al bespeeld. Alle reden 
om het dit jaar eens dicht bij huis te 
houden. Een concert met een Hol-
lands tintje dus. Dit zal met name 
blijken in het tweede deel van de 
avond. In het eerste deel is het de 
beurt aan de allerjongste muzi-
kanten van NJA, die graag willen 
laten horen hoeveel muzikaliteit 
zij in hun mars hebben. Sinds een 
half jaartje is het opleidingsorkest 
uitgebreid met een achttal jonge 
muzikantjes, die het nog reuze 
spannend vinden om een concert 
te mogen verzorgen. Toch hebben 
zij de afgelopen maanden ontzet-
tend hard gewerkt, om samen met 
de meer ervaren jeugd iets moois 
ten gehore te brengen. Het is 
verbluffend om te horen hoe het 
niveau bijna per repetitie groeit 
en het is genieten als je ziet hoe-
veel plezier zij uitstralen. De kers 
op de taart zal zijn, als zij mogen 
aanschuiven bij het groot orkest, 
om samen met hen het nummer 
Brabant van Guus Meeuwis ten 
gehore te brengen.

Als dan het groot orkest eenmaal 
op haar plek zit, zal het thema 
Holland in vrijwel elk nummer op 
een bepaalde manier opduiken. 

De ene keer heel letterlijk in de 
Hollandse hits, de andere keer met 
een kwinkslag via een hele oude 
oer-Hollandse mars of via een ver-
wijzing in de Engelse titel van een 
muziekstuk: The land of wind and 
water. Voor menigeen zal er een 
stukje jeugdsentiment naar boven 
komen, als de hoornklanken klin-
ken van de titelsong van de serie 
Floris, waarin in de jaren 70 een 
jonge Rutger Hauer schitterde. 
Ook een medley van Doe Maar 
zal heel herkenbaar zijn voor een 
bepaalde leeftijdscategorie. En 
niet alleen voor hen, ook voor ie-
dereen die Doe Maar mocht zien 
optreden, dit najaar, tijdens de 
symfonisch in Rosso concerten die 
de band heeft gegeven.

Kortom, NJA verrast alle bezoe-
kers van het sylvesterconcert met 
een programma dat ongetwijfeld 
vele herinneringen oproept. En 
uiteraard is er, ook volgens de tra-
ditie, na afloop volop gelegenheid 
om met een drankje het jaar ge-
zellig af te sluiten.

Graag verwelkomen we u tijdens 
het sylvesterconcert 2012. Tot 
ziens op 30 december a.s., om 
20.00 in Zalencentrum de Beurs. 
De entree is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Feestavond in de Loop’r met

Lazeropstraat 115298 AH Liempde
The Netherlands

T. 0622520366M. Info@lazerop.nl
WWW.lazerop.nl

Lazeropstraat 115298 AH Liempde
The Netherlands

T. 0622520366M. Info@lazerop.nl
WWW.lazerop.nl

Opzoek nar un goei orkestje?bka blsfksjadlhnc nhajlsdh alclsjdhasldfc saciu sipofa saidj ccljkn sclkjh lsd sjh  sdijsopei ij !

BEL 06-225020366

In het weekend van 11, 12 en 13 
januari wordt De Loop’r in Ol-
land feestelijk geopend. Op za-
terdagavond 12 januari maakt 
feestband G@zzerop gebruik van 
het spiksplinternieuwe podium, 
de geluidsinstallatie en de nieuw 
aangeschafte belichting. 

De band heeft furore gemaakt tij-

dens “Ollend dreijt dur” en dat is 
ook de reden dat zij wederom ge-
vraagd zijn om op 12 januari zo-
veel mogelijk Ollanders muzikaal 
te vermaken.
Wilt u graag deelgenoot zijn van 
deze unieke gebeurtenis? De kaart-
verkoop is inmiddels van start ge-
gaan. De kaarten kosten € 20,- per 
persoon. Voor 65+ geldt het tarief 

van € 17,50. Tijdens de openings-
tijden van De Loop’r kunnen de 
entreebewijzen gekocht worden. 
Daarnaast kunnen kaarten gereser-
veerd worden via mailadres stok-
fc@tridodsl.nl. Op een later een la-
ter moment kunnen vervolgens de 
gereserveerde kaarten in De Loop’r 
opgehaald en betaald worden. Hier 
wilt u toch ook bij zijn? 

Laatste Rondje Rooi 2012 bij TV Meierij
Met ingang van donderdag 27 de-
cember 2012 gaat op de even uren 
het laatste Rondje Rooi 2012 van 
start: In een ruime samenvatting 
passeren tal van onderwerpen die 
in 2012 in 21 Rondjes Rooi te zien 
zijn geweest. Dit jaaroverzicht kunt 
u zien tot en met 9 januari 2013.

Kerstprogramma
Vanaf 1e Kerstdag 25 december 
2012 kunt u op de oneven uren 
kijken naar:
Samenvatting van het kerstconcert 
van 5 Rooise koren, Cantecleer, 
Roois Gemengd Koor, Aurora, Roois 
Kamerkoor en Polyhymnia met 
kwintet van Nos Jungit Apollo. Een 
opname van de uitvoering op 16 de-

cember in de kerk De Goede Herder. 
Dit kerstconcert wordt uitgezonden 
tot en met 3 januari 2013.

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

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar
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MaDe Fashion kledingreparatie
Kamille 16 

5491 KT Sint Oedenrode
Tel:.0413 470121

Kamille 16 

MaDe Fashion 

5491 KT St Oedenrode 
Tel.: 0413-470121 

Email: madefashion@planet.nl kvk 17146959 

Kledingreparatie 

openingstijden: 
dinsdag 10:30 - 17:30 uur 

donderdag 10:30 - 17:30 uur 
zaterdag 10:30 - 13:00 uur 

Lieshoutseweg 34 
5492 HR Sint-Oedenrode

0413-470210
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

Bobbenagelseweg 10a 
5491 VL Sint-Oedenrode

0413-477979
www.avanliempd.nl

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Markt 25 
5492 AA Sint-Oedenrode

0413-473919
www.paperas.nl

De Bever Groente en Fruit, 
wenst U een gezond en fruitvol 2013

Boskantseweg 87 
5492 VA Sint-Oedenrode

0413-490102

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl

06-16644615

Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Henri Hermanslaan 91 
6262 GC Geleen

06-53972748
www.scheidingshuys.nl

Hertog Hendrikstraat 14 
5492 BL Sint-Oedenrode 

Tel.: 0413-472 607

www.bakkerijbekkers.nl

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Heuvel 40, 5492 AD Sint-Oedenrode
0413-472784

www.juwelieropaal.nl

Borchgrave 39, Sint-Oedenrode
0413-471222

Derde kerstdag wandeling IVN
Ook dit jaar organiseert het IVN 
weer een derde kerstdag wande-
ling. Een wandeling voor iedereen 
die na een paar dagen genoeg 
heeft van het binnen zitten. Een 
wandeling om volop te genieten 
van de natuur en cultuur in ons 
fraaie platteland. We gaan ”de 
Maai” verkennen en de meanders 
van de Dommel bewonderen.

De wandeling start op donderdag 
27 december om 10.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij café het groe-
ne Woud, Kasterenseweg 23 in 
Liempde. We zijn om circa 12.30 
weer terug bij het vertrekpunt. 
Aanmelden is niet nodig, de wan-
deling gaat altijd door. Het dragen 
van modderbestendig schoeisel is 
een sterk aan te raden. Tot ziens 

op donderdag de 27e  december. 
Voor het laatste nieuws kijk even 

op www.ivnrooi.nl. 

Nieuwe eigenaresse Shoeby 

“Sint-Oedenrode trok me direct het meest aan”

Van kinds af aan is Fanny Korte uit 
Helmond met mode bezig. Nu ze 
sinds 3 december eigenaresse is 
van een eigen kledingzaak zal ze 
zich stiekem wel even in de arm 
knijpen. Ze straalt in ieder ge-

val van oor tot oor in haar eigen 
Shoeby filiaal in Sint-Oedenrode. 
Op de vraag wat ze gaat doen 
om zich te onderscheiden hoeft 
ze maar een paar seconden na te 
denken. “Ik blijf vooral mezelf en 

sta open om van alles te onderne-
men. Met mijn klanten, maar ook 
met collega winkeliers!”

Toen Fanny hoorde dat Shoeby 
in deze regio op zoek was naar 
nieuwe eigenaars trok ze de stoute 
schoenen aan en ging ze een traject 
in om haar droom waar te maken. 
Erg gedurfd in deze tijd, maar dat 
toont het lef van deze jongedame. 
Als mysteryguest bezocht ze enke-
le zaken, maar er sprong er eentje 
uit. “Dat was Sint-Oedenrode!”, 
lacht ze. “De gezelligheid en de 
gemoedelijkheid trok me het meest 
aan. Ik ben in de zomer komen kij-
ken en zag allemaal leuke terrasjes. 
De sfeer was uitstekend en ook de 
winkel zag er goed uit. Vandaar 
mijn keuze voor Sint-Oedenrode.” 

De Helmondse werkte een aantal 
jaren bij Lady Sting en volgde een 
vierjarige HBO opleiding commer-
ciële economie. Die ervaring en 
kennis zal haar goed van pas ko-
men. Op het oog zal er in de winkel 
niet veel veranderen. Fanny nodig 
iedereen uit om eens te komen kij-
ken in haar zaak en op Facebook. 
Daar staan namelijk veel acties en 
nieuwe kleding op. “Voor iedereen 
wat wils, want dat is onder andere 
de kracht van Shoeby”, zegt Fan-
ny krachtig.
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            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Uw kerst-/nieuwjaarsboodschap? 
Wij zetten het voor u op papier

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden
Airco service
Accu’s
Remmen

Distributieriemen
Opel service

 
Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 

Tel: 0413 - 42 05 00  06-27149263  
www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Uitlaten

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Linnebin strijkservice neemt voor u 
de lasten uit handen en strijkt voor u! 
1 Wasmand*: 20 euro
Strijkabbonement:
60 euro per maand 
voor iedere week 1 wasmand*! 
* circa 40 liter

VOOR MEER INFO 
EN LOSSE STUKS

PRIJSLIJST BEL 
NAAR:

0622075679

Streepenstraat 29 Sint Oedenrode        MA-ZA 10.00-12.00 uur

Linnebin strijkservice
!nieuw in Sint Oedenrode!

Te druk..geen tijd..geen zin..te zwaar?

Ophalen en afleveren 
binnen Sint Oedenrode 
gratis!
Kerkdorpen a 1 euro.
Betaling a contant.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

Stichting Alertzorg en Welzijn
Eerschotsestraat 12 5491AC Sint Oedenrode

0413 – 841957

www.alertzorg.nl

Ledenvergadering 
BHV

Op vrijdag 28 december houdt 
B.H.V. haar ledenvergadering bij 
de "Vriendschap" in Boskant. 
Aanvang 20.00 uur. Na afloop 
van de vergadering zullen de 
vergunningen voor 2013 wor-
den uitgereikt. Probeer op de 
vergadering aanwezig te zijn. 
Mede om kennis te maken met 
onze secretaris Marion Hendriks. 
Tevens zullen we helaas, na zo'n 
34 jaar trouwe dienst, afscheid 
nemen van Gerard Rovers als 
bestuurslid. Jullie aanwezigheid 
wordt zeer op prijs gesteld.

Marktkoopman neemt afscheid

Vorige week kon u in DeMooi-
RooiKrant lezen over het afscheid 
van marktkoopman Sjaak van Til-

borg. Afgelopen vrijdag was de 
laatste keer dat hij met zijn snoep-
kraam op de Rooise markt stond. 

Het werd een mooi afscheid. Col-
lega’s en vaste klanten zetten hem 
maar wat graag in het zonnetje.

Het Rode Kruis
Dankt alle sponsoren

en deelnemers 
voor hun steun 

aan de geslaagde
bridge-drive en wenst

hen alle goeds 
voor 2013

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Het aantal goud gekleurde autootjes wat tijdens de kerstmarkt bij ons in de 
boom hing is:

  52 stuks.
175 personen hebben er meegedaan. Hieruit hadden 6 personen het juiste 
antwoord. Alle 6 ontvangen een prijs. De winnaars zijn:   
Mieke v. Uden – apk                     Jesse v.d. Oever - spellenpakket
Angela Donkers – apk                      Koen v.d. Braak - spellenpakket
Margreet Schouten (Uden) – apk    Dafne Schouten (Uden) – spellenpakket

Verkoop nieuwe en gebruikte, onderhoud en reparatie, apk-keuring, herstel 
ruitschade, schade-reparatie’s voor alle verzekeringen, BOVAG autoverzekering 
en pechhulp  

Pastoor Clercxstraat 34, 5465 RH Zijtaart, 0413-363374
www.mvdheijdenzijtaart.nl



Maandag 24 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 25

Onbeperkt sporten vanaf  
€ 2750 p.p. per maand

1x per week sporten vanaf  
€ 17,- p.p. per maand

Wekelijkse inschrijfmomenten:  
Maandag t/m vrijdag 1900 tot 2100 uur
dinsdag en donderdag 1000 tot 1200 uur

2=1
aktie

verWachte opening:
zomer 2013

Waanzinnige 
presale aktie

2 sportleden inschrijven 1 betalen!

Fitland Schijndel
Avantilaan 1, 5482 RE Schijndel
e  schijndel@fitland.nl

                     
In deze donkere dagen voor en na kerst is er niks zo lekker als een lek-
ker bordje stamp. Met het intreden van de winter en de kou, kiezen 
we liever voor stevige kost. Iets wat nog van vroeger uit in ons sys-
teem zit. Winterse kost levert meer calorieën. Dat extra vetlaagje kon 
je vroeger goed gebruiken, om een beetje op temperatuur te blijven. 
Maar tegenwoordig hebben we daar de centrale verwarming voor 
en is het opbouwen van een extra vetlaagje geen noodzakelijk goed 
meer.
Om nou toch een lekkere stamp in elkaar te draaien anno 2012, vol-
gen hier een paar tips. Gebruik veel groente. Met een stamppotrecept 
uit grootmoederstijd haal je de benodigde 200 gram groente niet. Je 
eet in verhouding wel heel veel aardappels en dus een bult koolhy-
draten. Door de verhouding groente en aardappels iets aan te passen, 
krijg je een lekkere gezonde stamp.
In de echte ouderwetse “lekkere” stamp van ons oma werd flink wat 
roomboter gedaan om de puree lekker te maken. Lekker werd hij 
er zeker van, maar ook behoorlijk vet. Om de puree smeuïg te ma-
ken, kun je ook gebruik maken van een beetje halfvolle melk, of het 
kookvocht van de aardappels. Kook je je aardappels in bouillon, dan 
smaakt het nog beter .
Een lekker bord stamp wordt natuurlijk vergezeld door een flink stuk 
rookworst, een paar goede uitgebakken speklappen of een smeuï-
ge gehaktbal. Wat vet betreft allemaal geen bijzonder goede keuze, 
maar goed  af en toe, moet kunnen toch?  Spekjes door de stamp zou 
je kunnen vervangen door hamblokjes, smaakt ook prima en scheelt 
een hoop vet. En als je dan kiest voor een lekker stukje rookworst, 
neem dan de magere versie. 
Als je de vleesjus dan ook nog eens vervangt door jus uit een zakje 
of flesje op basis van water, dan heb je een lekker bordje stamp anno 
2012. Stamppot light!!  Met deze gezonde keuze komt het ook met 
de kerstkilo’s wel weer goed. 

Fijne feestdagen en een gezond en fit 2013

Helaas stopt Kim met deze rubriek. DeMooiRooiKrant wil haar enorm 
bedanken voor haar leuke stukjes! Het heeft vast en zeker veel men-
sen geholpen.

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Hutspot light

Training op Maat

Fit het nieuwe jaar in met Personal Training

Weinig tijd om te sporten? Me-
dische klachten? Heb je al langer 
plannen om te werken aan een 
gezondere leefstijl en blijft het al-
leen bij ideeën? Ben je een atleet 
en zoek je inspiratie om jezelf naar 
een hoger niveau te brengen? Dan 
is Personal Training iets voor jou!

Ruud van Erp is afgestudeerd hou-
dings- en bewegingstherapeut 
en volgt momenteel de opleiding 
tot fysiotherapeut. Sinds 2007 is 
hij werkzaam bij Health City Sint 
Oedenrode en heeft daar veel 
ervaring opgedaan als fitness- en 
groepslesinstructeur. Op dit mo-
ment is Ruud actief als Personal 
Trainer in de omgeving Sint Oe-

denrode en Utrecht met zijn eigen 
onderneming: ‘Training op Maat’. 

Ruud brengt zijn kennis en kunde 
over om mensen aan huis of bij 
Health City Sint Oedenrode te trai-
nen en te coachen. Samen met een 
hiervoor opgeleidde voedingsdes-
kundige worden professionele trai-
nings- en voedingsprogramma’s 
opgesteld waardoor u praktisch 
verzekerd bent van resultaat. 

Wanneer je begint bij Training op 
Maat wordt er eerst een (gratis) 
intakegesprek gehouden. Tijdens 
dit kennismakingsgesprek wordt in 
kaart gebracht wat je wensen en 
doelen zijn en wordt bekeken hoe 

Training op Maat hierbij deskun-
dige hulp gaat bieden. Vervolgens 
wordt een uitgebreide screening 
gedaan, waarbij onderwerpen zo-
als leefstijl, eetpatroon en medi-
sche geschiedenis aan bod komen. 
Ook wordt er een uitgebreide 
nulmeting gedaan, met als doel 
het startniveau te bepalen. Deze 
gegevens zullen in de rest van het 
trainingstraject worden meege-
nomen.  Tijdens het trainingstra-
ject zullen tussentijdse evaluaties 
plaatsvinden waarbij de progressie 
wordt bepaald en het trainingspro-
gramma aan de hand van vooruit-
gang kan worden aangepast. Het 
trainingstraject wordt afgesloten 
met  een eindevaluatie en eindme-
ting, waarbij de nadruk zal liggen 
op het zelfstandig voortzetten van 
de training. Hierbij is het mogelijk 
om voortgangsgesprekken in te 
plannen om op de goede weg te 
blijven.

Naast individuele training aan huis 
kan ook gekozen worden voor 
deze trainingsmethode samen met 
bijvoorbeeld uw partner, vrienden 
of kennissen tegen een aange-
past tarief. Hiernaast organiseert 
Training op Maat ook sport- en 
teambuilding activiteiten voor be-
drijven. 
Wanneer je besluit in de maand 
januari te starten met Training op 
Maat is het voedingsadvies gra-
tis. Kijk voor meer informatie op 
www.trainingopmaat.nu of neem 
direct contact op met Ruud van 
Erp: 06-16796313. 

Training op Maat
Ruud van Erp
Tel: 06-16796313
Mail: info@trainingopmaat.nu
Site: www.trainingopmaat.nu 

Advertorial
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Hertog Hendrikstraat 8 
5492 BB Sint-Oedenrode

0413-470777

Bastion 1-5 
5491 AN Sint-Oedenrode

0413-478978
www.ZBhetbastion.nl

Nijnselseweg 42b 
5492 HE Sint-Oedenrode

Tel. 0413-470440
www.bramax.nl

Heuvel 23 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-473333
www.wollerich.nl

Kerkstraat 6 
5298 CM Liempde

0411-631808
www.demeierij.nl

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

0413-477605
verkoop@abenreclame.nl

Website: www.abenreclame.nl

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode

0413476818

Oranje Nassaulaan 3 
5491 HC Sint-Oedenrode

0413-490046
www.rijschoolwalter.nl

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- pER GRAm, 14 kRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAkANTIESLUITING: 
ma. 30 juli t/m dO. 2 aug.

VRijdag 3 aug. Om 13.00 uuR 
zijn we weeR Open.

Heuvel 34 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-870049

Heuvel 30 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-471737
www.senzhaircare.nl

Kofferen 23 
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-420190
www.vdberk-assurantien.nl

Markt 18
5492 AB Sint-Oedenrode

www.ah-sint-oedenrode.nl

...even naar Primerawww.primera.nl

Koop nu Oudejaarsloten!
10-daagse droomreis

Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

5492 AT SINT-OEDENRODE - Tel. 0413 - 47 70 49

De afgelopen tijd heb ik veel winterbraderieën en kerstmarkten bezocht in de regio. Leuke kraampjes, 
gezellige mensen, winterse hapjes en vooral veel Glühwein! Nu weet u door de bierstukskes in deze krant 
hoe Adriaen een beetje in elkaar steekt en u voelt denk ik al waar ik heen wil…. Er was nauwelijks of geen 
kerstbier! Als beerhunter vond ik dat natuurlijk helemaal niks, dus ben ik toch maar weer op zoek gegaan. 
In een klein plaatsje in de buurt van Rooi heb ik een klooster bezocht waar ook een kerstmarkt bezig was. 
Kauwabonga, raak! Een leuk ingericht kraampje met drankjes, en daar stond ie fier te pronken als enige 
aanwezige kerstbier: Affligem Christmas! Mjammie!

Komt er op dat zelfde moment een boerke aangelopen die mijn geweldige moment bruut verstoorde. “Doar 
plekke ze gewoon een etiketje op, denkte gij nou echt da ze dè speciaal vur Kerst brouwe?” De dame achter 
de kraam heeft er nog een poging aan gewaagd om da boerke nog een bietje bieropvoeding te geven maar 
die missie was helaas kansloos. Het is me de afgelopen weken geheel duidelijk geworden: voor kerstbier 
moet je niet op de Nederlandse kerstmarkten zijn.
Dus ik mijn camionette gepakt en naar België gereden, het plaatsje Essen welteverstaan. Daar was namelijk 
een kerstbiermarkt gaande. Kom ik me daar toch ineens terecht in het Walhalla der kerstbieren! Meer dan 
170 kerst- en winterbieren waren er te proeven! En niet alleen bier, maar ook schitterende culinaire gerech-
ten en recepten waren er te verkrijgen. Kerstbiersoep, stoofvlees met winterbier en Glühkriek, om er maar 
een paar te noemen. Hier werd Adriaen heel erg vrolijk van!

En eigenlijk ook een beetje verdrietig omdat we dit alles in onze eigen regio niet kunnen vinden. Maar wat 
niet is kan natuurlijk nog komen. Misschien dat we tijdens de winterbraderie 2013 met onze plaatselijke 
bierspecialist iets leuks kunnen organiseren!
De volgende kerst- en winterbier tips 2012 wil ik u niet onthouden: “Vorst” van Brouwerij De Zevende He-
mel, “La Trappe Quadrupel Oak Aged batch 9” van Brouwerij De Koningshoeve en “Cuvée de Noël 2012” 
van Brouwerij St.-Feuillien.

Met vriendelijke biergroet,
Adriaen Brouwer 
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since 2012 Biercolumn
Column door:
Adriaen Brouwer

Kerstbier: Nederland vs. België!

Rooise Dommelklanken in Kapel klooster Oirschot

Woensdagmiddag 19 decem-
ber hebben, in de Kapel van het 
klooster Nazareth van de zusters 
Franciscanessen in Oirschot,  de 
“Rooise Dommelklanken” de 
kerstviering opgeluisterd.

Tijdens de viering werden de beel-
den van de kerststal,  onder bege-
leiding van een passende  tekst  en 
een bekend kerstlied,  gezongen 
door de “Rooise Dommelklanken” 
in de kerststal geplaatst. De lie-
deren werden door de aanwezige 

zusters en vrijwilligers ook uit volle 
borst meegezongen.
Het leverde een mooie kerstvie-
ring op, welke door de aanwezi-
gen  zeer werd gewaardeerd. Wie 
weet krijgt dit volgende jaar een 
vervolg.

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

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

Geslaagd tafelen
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Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Wij wensen u          prettige kerstdagen 
en een goed           nieuwjaar

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

www.smulders-diervoeders.nl

Markt 10 
5492 AB Sint-Oedenrode

06-24217922
www.grandcafedegoudenleeuw.nl

Eerschotsestraat 20 
5491 AC Sint-Oedenrode

0413-474236
www.mvanweert.nl

heuvel 22 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-478588
www.amigos-meanswear.nl

Zwenbadweg 37 
5491 TE Sint-Oedenrode

0413-472877
www.kienehoef.nl

 Kerkdijk 13 
5492 HV Sint-Oedenrode

0413-475226
www.fredvandelaar.nl

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

ZONDAG 27-MAART  KOOPZONDAG   
12.00-17.00 UUR

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar uw 
garderobekast. Is alles nog up-to-date?

Of kan ik nog een aanvulling gebruiken?

In ieder geval zijn onze prachtige collecties binnen. 
Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde com-
binaties. Topmerken als Hugo Boss, Pal Zileri, Stone Island, 

Paul Smith, Boss Orange, Tommy Hilfiger, Gant,
Mc Gregor, Gardeur  e.v.a. zijn ruimschoots vertegenwoor-
digd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga 

met een actuele outfit 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.

Mogen wij u begroeten?

P.s . Onze nieuwe folder staat online.    
www.mullermode.nl

MULLERMODE
Markt 14, 5492 AB, Sint-Oednrode
0413-472783, www.mullermode.nl

Markt 14 
5492 AB Sint-Oedenrode

0413-472783
www.mullermode.nl

Prettige feestdagen en 
een knallend uiteinde

Heuvel 34 
5492AD Sint-oedenrode

0413-474692
www.sasentas.nl

Mgr. Bekkersplein 6a 
5491 EB Sint-Oedenrode

0413-478388
www.savohs.nl

Team Savohs wenst iedereen 
fi jne feestdagen en een goed 

geknipt 2013!

NOG	  NIET	  MAKEN,	  WACHT	  OP	  AKKOORD.	  

	  

Opmaken	  in	  53x53	  kerswens	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  

www.timelessinspiration.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  www.timelessinspiration.nl

Pearl S. Buckstraat 1 a  
5491 DG Sint-Oedenrode

0413-486050
www.trido.nl

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

Kerstmis
Als je erover nadenkt is Kerstmis 
een raar iets. Ieder jaar wordt er in 
huis een boom gezet met de nodige 
verlichting en versiering. Aangezien 
onze woonkamer niet zo groot is heeft  Jeroen een alternatieve 
“kerstboom” gemaakt. Deze kan niet worden omgelopen door 
iemand of door een van de honden. En al de vele kerstkaarten 
die we met z’n allen ieder jaar weer massaal versturen, ondanks 
het feit dat iedereen steeds meer gebruik maakt van de “mo-

derne technieken”. Sinds we 
in Zweden wonen is het aan-
tal kerstkaarten dat we krijgen 
alleen maar meer geworden. 
Natuurlijk worden ze allemaal 
in de keuken opgehangen, 
onze Zweedse buren kijken 
hun ogen uit! Zolang Opa Jan, 
Oma José, Opa Wim en Oma 
Thea onze kerstkaarten willen 
blijven bezorgen, sturen wij ze 
op de “ouderwetse” manier. De 
kerstkaarten voor onze buren 
(we wonen met 5 gezinnen in 
onze straat) gaan we persoon-
lijk brengen, dit jaar met eigen 
gebakken koekjes gemaakt 
door Willem en Femke...

Wij willen iedereen, makers en lezers van DeMooiRooiKrant, 
hele fijne feestdagen en een goed nieuw jaar toewensen!!
Op z’n Zweeds...

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR,  
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.

Luch
tpo

st

Wij willen iedereen, makers en lezers van DeMooiRooiKrant, 

Sportieve kerstborrel BtB
BtB moet keuzes maken, dat bleek 
uit de woorden van voorzitter 
Arent van Dijk tijdens de jaarlijkse 
kerstborrel van de ondernemers-
vereniging. Het netwerken blijft 
de belangrijkste doelstelling, maar 
daarnaast wordt er ook op het 
gebied van belangenbehartiging 
steeds meer van de vereniging 
verlangd. Het gaat goed met BtB. 
Het beleidsplan voor de komende 
vijf jaar is opgesteld, evenals een 
duidelijke taakverdeling voor de 
bestuursleden. Een drietal vacatu-
res zijn opengesteld en de organi-
satie is hierover al in gesprek met 
een aantal kandidaten. Dat er veel 
werk is moge duidelijk zijn.
 
Met een sportieve knipoog sloot 
BtB het jaar af in de kantine van V.V. 
Nijnsel. John van de Laar, eigenaar 
SportBizz, toonde wat er komt kij-
ken bij sponsoring in de sport busi-
ness. “Communicatie is gezien wor-
den”, lichtte de ondernemer toe. 
“Maar bij de basis van veel clubs 
valt dat niet helemaal mee.” Een 
aantal met mos begroeide reclame-
borden onderstreepte zijn verhaal. 
Zelfs voor de entertainment was de 
organisatie niet over één nacht ijs 
gegaan. Tonpraoter Rob Scheepers, 
alias voetbalhooligan Ben van Daal, 
wist de zaal zonder veel moeite aan 
zich te binden. Voorzitter Arent van 
Dijk werd als eerste goedmoedig 
op de hak genomen, waarna vele 
ondernemers uit de zaal volgden. 

Het publiek was onder de indruk 
van Ben’s snelle denkwerk. Toch 
kon één ondernemer zelfs Ben voor 
de gek houden…

Een sportieve afsluiting van 2012. 
Ook voor 2013 heeft BtB weer van 

alles op het programma staan. Met 
name de bedrijfsbezoeken verdie-
nen extra aandacht, toch betreft 
de eerstvolgende bijeenkomst 
geen bedrijfsbezoek. Op 8 januari 
is ieder lid welkom op de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente. 

Voor jong en oud uw partner 
op het gebied van:

    •   Manuele therapie
    •   (sport)revalidatie
    •   Geriatrie fysiotherapie
    •   Oedeemtherapie

Wenst u 
fijne feestdagen 

toe.
Neulstraat 23 

5492 DC Sint-Oedenrode
0413-473196

Website: www.fysiorooi.nl

Winnaars 
Eindejaarsactie 

Rooi2000
Lotnr. bedrag

11007  € 30,00 
10188  € 30,00 
10546  € 30,00 
10914  € 30,00 
10863  € 30,00 
3072  € 30,00 
4437  € 30,00 
5195  € 30,00 
8098  € 30,00 
6660  € 30,00 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het is net zo lang als 
het breed is, 
dus vierkant

Een opbergmeubel,
heel functioneel en 

praktisch

Kapster aan huis
 

  Kind knippen v.a. € 5,-
  
             Volwassenen v.a. € 12,- 

  Voor meer info:     
  Tel: 06 54 91 39 60    
  Beek en Donk
  Mail: info@hairstylingdorke.nl

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

Basisschool Sint- Petrus in Olland gaat verhuizen!

Op maandag 7 januari 2013 gaan 
voor het eerst de schooldeuren 
open voor alle leerlingen van ba-
sisschool Sint-Petrus in Olland. 
Dat is ook de dag dat de nieuwe 
naam van de school bekend ge-
maakt wordt. Natuurlijk gaat dit 
samen met feestelijke activiteiten 
voor de basisschooljeugd. Hoe kij-
ken zij nu tegen de komende ver-
huizing en hun nieuwe school aan?

Aan het woord zijn Bram, Britt, 
Mark en Tim uit groep 7. Ze wor-
den bijgestaan door Ante en Thijs 
uit groep 8.  “Het is deze week wel 
anders dan anders”, vertellen de 
kinderen. “Het is best rommelig op 
school omdat er overal ingepakte 
dozen staan. Ook de digiborden 
uit onze klassen zijn weg zodat de 
juf alles op het whitebord moet 
schrijven. We krijgen nu meer les 
uit onze boeken want onze com-

puters staan al in de nieuwe klaslo-
kalen. Dat vinden we wel wat saai-
er. Het kopieerapparaat staat ook 
al in De Loop’r. Het is best leeg en 
niet meer zo gezellig.” 
Dit alles heeft natuurlijk te ma-
ken met de voorbereidingen in de 
nieuwe school: aan de hand van 
een strak plan worden de verhuis-
dozen in de goede lokalen gezet, 
de digiborden vervangen door 
moderne touchscreens, de compu-
ters geïnstalleerd en de lokalen en 
flexplekken zo gezellig en efficiënt 
mogelijk ingericht.
De kinderen hebben wel zin in de 
verhuizing! Ze vinden het vooral 
fijn dat ze straks niet meer met 
de bus naar de gym hoeven. De 
Loop’r heeft immers een schitte-
rende sportzaal met prachtige toe-
stellen en mooie kleedlokalen. De 
leerlingen verheugen zich op de 
gymlessen daar. 

“Wij vinden het ook leuk dat wij 
les gaan krijgen op de eerste ver-
dieping”, aldus de bovenbouw-
leerlingen. “We verheugen ons 
op mooie, moderne lokalen. Ook 
hebben we een bibliotheek; dat is 
makkelijk met boeken lenen voor 
een werkstuk of spreekbeurt. De 
jeu de boulebaan is natuurlijk ook 
heel gaaf en als je ergens pijn hebt 
kun je naar de fysiotherapeut; dat 
is ook makkelijk. We krijgen ook 
een heel mooi speelplein en een 
belevingsmuur en juffrouw Karin 
heeft een mooi, nieuw kantoor.” 

Het is duidelijk: ook de kinderen 
in Olland denken in kansen en 
mogelijkheden als het over hun 
nieuwe school gaat. Hoewel ze 
sommige dingen ook wel jammer 
vinden. Thijs en Mark vertellen: 
“Ik kan de school nu niet afmaken 

Op de foto van links naar rechts:
Britt, Ante, Thijs, Tim, Bram en Mark helpen een handje mee met het verhuizen van hun schoolspullen.

in het gebouw waar mijn papa ook 
heeft gezeten. Toen hij er zat, ging 
hij verhuizen naar deze school. Dat 
deden ze met de platte kar.” Ante 
vult aan: “Tja, hier liggen heel veel 
herinneringen. Hier ben je begon-
nen. Het is wel jammer als het ge-
bouw afgebroken wordt. Ze kun-
nen de school dan misschien weer 
opbouwen in een arm land. “ 

Wat de kinderen ook heel jammer 
vinden, is het feit dat conciërge Pe-
ter niet mee gaat naar de nieuwe 
school. “En wij kunnen ook niet 
meer zo heel lang van de nieuwe 
school genieten, want wij zitten al 
in groep 7 en 8. Het is ook jammer 
dat we de musical niet in de oude 
én nieuwe school kunnen doen”,  
vinden de kinderen. 

Zij zijn daarnaast van mening dat 

“basisschool Sint-Petrus” wel een 
beetje een ouderwetse naam is 
voor een nieuwe school. Plechtig 
verklaren ze dat de school met 
ingang van 7 januari een nieuwe 
naam krijgt maar dat het tot die 
datum een groot geheim is en dat 
ook zij om die reden de nieuwe 
naam niet kunnen verklappen.

Tenslotte vertellen de kinderen dat 
ze heel veel zin hebben om samen 
lol te maken in het nieuwe gebouw. 
Ante zegt: “We kunnen misschien 
de oudere mensen, die ook ge-
bruik maken van de Loop’r, mee 
gaan helpen?” “Ja, leuk!”, rea-
geert Bram. “Dan ga ik samen met 
mijn opa kaarten”. Het is duidelijk: 
de weg naar samenwerking met el-
kaar en de verbinding opzoeken is 
een stukje korter in de Loop’r!

Camera’s bij cafetaria De Koffer

“Ik ben er klaar mee”, zucht de 
eigenaresse van cafetaria De Kof-
fer, Jolanda. Daarmee doelt ze 
op de regelmatige vernielingen 
en verdwijningen van hun eigen-
dommen. 

De laatste weken is kerstverlich-
ting vernield en is de kerstboom 
voor het pand weggehaald. Toch 
is dat niet het enige wat er dit jaar 

is gebeurd. Zo werd eerder al het 
huisnummer gestolen en de grote 
ijsco aan de weg kapot gemaakt. 
Er zijn nog meer incidentjes op te 
noemen. “Ik ben benieuwd of de 
mensen die dit doen wel weten 
wat ze aanrichten? Wij moeten er 
iedere keer weer hard voor wer-
ken om het te bekostigen”, aldus 
Jolanda. Binnenkort worden er ca-
mera’s geplaatst. 

Ik zou erg blij zijn met een Prof. Dr. W.A. Moonenstraat (of plein) in 
Rooi! Ik ben ruim 11 jaren bij Prof. Dr. Moonen onder behandeling 
geweest (1963- 1974) en door hem in die jaren 3 keer geopereerd.

Hoewel bij twee van die ingrepen de nierziekte levensbedreigend was 
heeft Dr. Moonen mij steeds het vertrouwen gegeven dat het wel 
goed zou komen. Vele jaren later heb ik nog enkele medische keurin-
gen en meerdere onderzoeken ondergaan. Steeds werd mij de vraag 
gesteld  “door wie bent u aan beide nieren geopereerd?” Mijn ant-
woord was dus steeds “Prof. Moonen.” De reactie op mijn antwoord 
was ook steeds:  “deze man heeft perfect werk afgeleverd” en “hier 
hoeven we nooit meer iets aan te doen”.  

Behalve zijn kundigheid was hij ook een zeer aimabel mens, toegan-
kelijk, vriendelijk en nog steeds Rooienaar. Na mijn operatie eind juli 
1966 zei Wim Moonen tegen mij: “je gaat nu naar huis maar bin-
nenkort is het Rooi kermis, dan ga je maar naar Toontje van de Rijt 
(De Harmoniezaal). Daar ga je voor in het café rustig veel bier zitten 
drinken en je mag gerust een beetje zat worden, dat is goed voor je 
nieren!”

Hij sprak vaak en graag over Rooi en de mensen die hij daar kende. Hij 
was een geweldig fijn en kundig man!! Rooi zou hem dus best mogen 
eren voor alles wat hij, als Rooienaar, betekend heeft voor de medi-
sche wereld en voor zijn bijzondere bijdrage als mens. Hij verkleinde 
immers de afstand tussen de medisch specialist en hun patiënten en 
was baanbrekend op het gebied van Urologie.

Jan Vogels
Dommelstraat 6

Lezerspodium....
Door: Jan Vogels
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Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

‘Eigenlijk ben ik nergens thuis’

Aan het einde van een mooi lang 
zandpad in Boskant staat een 
prachtige boerderij. Zo eentje die 
je terugneemt in de tijd. Vroeger 
stonden de koeien er in de stal, 
was de vrouw des huizes bezig 
om de was te doen en scharrel-
den de kippen rustig rond over 
het erf. Tegenwoordig heerst er 
nog steeds rust. Die heeft Robert 
Pothecary naar eigen zeggen ook 
nodig om zijn vak als kunstenaar 
uit te oefenen. Van binnen is het 
huis omgebouwd tot atelier en 
galerie. Middenin de natuur dus. 
Zo denkt de Engelsman vaak terug 
aan vroeger.

Zijn tongval verraadt zijn afkomst. 
Robert is geboren in Southamp-
ton, in een mythische omgeving. 
Hij woonde enkele kilometers van 
de Stonehenge vandaan. Daar 

speelde hij 
vaak en deed 
hij inspira-
tie op die hij 
later in zijn 
leven nodig 
zou hebben. 
Het gebied waarin hij als kleine 
jongen opgroeide is te vergelijken 
met het Groene Woud zoals we 
dat hier kennen. Veel dorpen die 
bij elkaar liggen in een groen ge-
bied. Robert hield van de natuur, 
samen waren ze één. Behalve bo-
men, planten en dieren had hij nog 
een andere passie; kunst. “Vanaf 
mijn geboorte schilderde ik al. Al-
tijd was ik aan het tekenen. School 
vond ik maar niets. Ik had al snel in 
mijn hoofd dat ik kunstenaar wilde 
worden. Iedereen raadde me aan 
om het niet te doen, vooral mijn 
vader. In die tijd schilderden alleen 

de rijke klasse. De armere, waar wij 
tot behoorden, konden beter gaan 
werken om geld te verdienen. 
Toch volgde ik mijn hart”, denkt 
Robert terug.  

Hij vond een combinatie. Overdag 
werkte Robert en ’s avonds volgde 
hij een kunstopleiding. In totaal was 
hij zo’n tachtig uur per week bezig. 
Na verloop van tijd schilderde de 
jonge kunstenaar uithangborden 
en reclame-uitingen. In de gehele 
regio stonden en staan honderden 
pubs. Robert schilderde bijna alle 
uithangborden. Robert: “Eens per 
jaar ga ik terug naar Newforest om 
mijn moeder en zus op te zoeken. 
Dan zie ik nog veel borden die ik 
geschilderd heb. Eén van de be-

kendste is die 
van Lord Mont-
batten. Dat was 
een neef van 
Prins Charles, 
lang geleden 
vermoord door 
de IRA.” Het 
werd echter 
steeds lastiger 
om werk te 
vinden. Robert 
sloeg zijn vleu-
gels uit en ging 

eens kijken in Nederland. Voor dat 
de schilder in 1993 in Sint-Oeden-
rode terecht kwam, woonde en 
werkte hij eerst in Helmond.

Ook hier verdiende hij zijn bo-
terham met het schilderen van 
reclame-uitingen voor bedrijven.  
Achter een kippenhok hield Ro-
bert zijn atelier, waar hij ook eigen 
werk maakte. De kunstenaar was 
eenzaam en doodongelukkig. “De 
eerste tien jaar in Nederland wa-
ren verschrikkelijk. Ik miste mijn 
familie enorm, maar ik vertikte 
het om terug te gaan. Dat zou 

verlies betekenen en daar was ik 
te trots voor. Ik had moeite met 
grote cultuurverschillen. Het was 
in Helmond lastig om contact te 
maken met mensen. In Engeland 
praten mensen makkelijker met 
vreemden.” In Boskant werd dat 
al iets anders. Robert voelde zich 
er meer thuis en had een prachtige 
plek gevonden om te wonen en te 
werken: Galerie de Bunders.

Hoewel Robert nog steeds in op-
dracht werkt, houdt hij zich voor-
namelijk bezig met kunst en het 
exposeren daarvan. Al meer dan 
twintig jaar is archeologie de rode 
draad in zijn werk. Robert: “Om-
dat ik opgegroeid ben in de natuur 
deed ik daar vroeger het meeste 
mee, maar ik kwam er achter dat 
je natuur niet nóg mooier kunt 
maken. Daarom ben ik er mee 
gestopt. De oudheid trok me veel 
meer. Dat komt mede door Stone-
henge, maar ook door de vele stu-
diereizen die ik later heb gemaakt 
door landen als Egypte, Syrië, Tur-

kije, Libië en Jordanië. Na deze rei-
zen liet ik de indrukken maanden 
op me inwerken. De opgedane 
impressies verwerkte ik eerst in 
werktekeningen en daarna in schil-
derijen.” Die typeren zich vooral 
als figuratief, soms conceptueel en 
groot. Ook gebruikt Robert veel 
tekens die doen denken aan het 
Spijkerschrift, Arabisch of Oud-
grieks. “ik wil eigenlijk uitbeelden 

dat alles aan elkaar is verbonden 
in plaats en tijd. De aarde met de 
kosmos en het verleden met de 
toekomst.”

In de wintermaanden vertrekt Ro-
bert naar Spanje. Daar heeft hij 
een flatje in Malaga. Hij geeft er 
schilderlessen voor buitenlanders. 
In januari komt hij weer naar huis, 
naar Boskant. Maar wat is zijn ech-
te thuis? Is dat Engeland, Spanje of 
Nederland? “Eigenlijk ben ik ner-
gens thuis. Daar ben ik veel te lang 
voor weggeweest”, eindigt Robert 
in mineur. 

“IK MISTE MIJN FAMILIE ENORM, 
MAAR IK VERTIKTE HET 
OM TERUG TE GAAN.”



Maandag 24 december 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe30 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

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

Bij inlevering van de bon:

bij aankoop van 4 Hollandse 

Nieuwe Haringen de 5e gratis!

Voor al het goede uit de zee 
neem je vis van Vorstenbosch mee

Schijndel 073-5492458

Iedere vrijdag 
op de weekmarkt in 

Sint-Oedenrode

www.solexverhuurrooi.nl
wenst u een gezond 2013 !

Nijnselseweg 11 Sint-Oedenrode

Dakdekkingsbedrijf

Noud Vervoort

mgr. v.d. Venstraat 25
Schijndel

Tel. (073) 5479206
of 0612612732

Noortje Vogels danst Zwanenmeer

Begin dit jaar vonden 3000 be-
langstellenden hun weg naar de 
Haagse Fokker Terminal om Zwa-
nenmeer “Siegfried en Odette” te 
bewonderen. Door dit grote succes 
wordt de show nogmaals  gegeven 
van 18 t/m 30 december. Ditmaal 
met Rooise inbreng. De professi-
onele danseres Noortje Vogels is 
één van de zwaantjes.

Noortje is onderdeel van een 
93-koppige cast. Het publiek 
wordt meegenomen in een avond-
vullende voorstelling met moderne 
dans, in een choreografie van Lon-

neke van Leth en een imposant de-
cor met reusachtige projecties. Na 
de serie in februari van dit jaar vie-
len enkele rollen weg. Die moesten 
voor de decemberproductie weer 
worden aangevuld. Noortje, bezig 
aan haar laatste jaar van haar dans-
opleiding, deed auditie en werd 
prompt geselecteerd.  

Noortje: “Toen was ik natuurlijk 
super blij. Ik ben al vanaf mijn elfde 
met dansen bezig. Het Zwanen-
meer was niet zozeer mijn droom, 
maar wel om ooit in een grote pro-
ductie te dansen. Het Zwanenmeer 

is een heel beroemd stuk. Lonneke 
heeft er een moderne versie van 
gemaakt en danst zelf de hoofdrol. 
Ik dans als één van de zes zwaan-
tjes die haar tot leven wekken.”

Het Zwanenmeer anno 2012
Voor choreografe en danseres Lon-
neke van Leth was het een uitdaging 
om dit stuk in een geheel nieuwe jas 
te steken. Samen met componist en 
trompettist Eef van Breen en beel-
dend kunstenaar Vincent de Kooker 
maakte ze een -21ste-eeuwse ver-
sie van het Zwanenmeer.

Deze voorstelling begint waar het 
klassieke ballet eindigt: met de tra-
gische wanhoopsdaad van de twee 
hoofdrolspelers ‘Siegfried en Odet-
te’.  Als in die beroemde ‘laatste’ 
seconde waarin het hele leven als 
een film aan je voorbij flitst, pas-
seren scènes uit het verhaal in de 
gedachten van prins Siegfried en 
Odette.  Deze uitvoering bevat 
nog nooit eerder vertoonde scènes. 
Bijvoorbeeld hoe het meer ontstaat 
uit de tranen van Odette’s moe-
der en waarom de jonge vrouwen 
overdag veranderen in zwanen. 

Reacties Publiek
‘Fantastische show! Ik durf bijna 
het origineel  niet meer te zien, 
omdat ik bang ben dat het tegen-
valt.’ ‘Prachtig! Mijn vriendin zat 
te huilen.’ ‘The performance was 
marvelous concept and scale am-
bitious.’ ‘Ik wil het nog een keer 
zien! Geweldig.’ ‘Voor de tweede 
keer geweest, nu nog steeds in-
drukwekkend.’ ‘Heel erg onder de 
indruk van de combinatie muziek, 
spel en dans.’

Locatie en kaartverkoop
De locatie van de voorstelling is de 
Fokker Terminal in Den Haag aan de 
Binckhorstlaan 249. Deze giganti-
sche ruimte van 2000m2 zal van het 
Zwanenmeer ‘Siegfried en Odette’ 
een extra overdonderende ervaring 
maken.  Kaarten voor de voorstelling 
zijn te bestellen via: 
www.zwanenmeer.nu. Naast de 
losse kaarten zijn er ook speciale 
arrangementen voor bedrijven en 
groepen, neemt u hiervoor contact 
op via info@lonnekevanleth.nl

Speeldata: 
18 dec t/m 30 dec 2012 – 20.30 uur
23 en 30 dec. matinee om 15:00 uur
26 en 27 dec. matinee om 15:00 uur 
en avondvoorstelling om 20:30uur 

Noortje Vogels is de danseres helemaal rechts vooraan
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Rooi heeft eigen fi lmhuis

Sint-Oedenrode heeft een eigen 
filmhuis. Dat mag vanaf heden 
best rondvertelt worden. Enkele 
maanden geleden begon Ma-
riendael met een filmtheater. In 
haar prille bestaan bereikte het 
afgelopen week haar hoogte-
punt. De filmavond op donder-
dag was helemaal uitverkocht. 
Daarom werd ook vrijdagavond 
de zaal vrijgehouden om 

Les Intouchables te tonen.

Hier en daar een verdwaalde tie-
ner, complete gezinnetjes, maar 
voornamelijk 45-plussers hadden 
een kaartje gekocht voor de film 
op donderdagavond. Het was 
uitverkocht, dat was bij iedereen 
bekend, maar toch probeerden 
enkele filmfanaten nog een kaartje 
te bemachtigen. Ze hadden geluk, 

niet iedereen kwam opdagen, dus 
ze hoefden de agenda voor vrij-
dagavond niet vrij te maken.
Geen bioscoopstoelen, popcorn of 
zakken chips. Ook geen bombasti-
sche voorstukjes of irritante recla-
mes. Misschien dat sommige men-
sen het anders willen zien, maar 
een echte bioscoop is Mariendael 
niet. Dat is ook niet waar de or-

ganisatie naar streeft. Bescheiden 
stoelen, een iets kleiner maar toch 
groot genoeg scherm, een infor-
matieve introductie en bitterballen 
na de show. Een succesformule? 
Deze ronde in ieder geval wel en 
er staan weer enkele topproduc-
ties op het programma, dus wie 
weet…. 
 

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Donderdag 18 oktober 2012

Hasta la vista
Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Het eerste proe-
ven ze met plezier, maar van het tweede hebben ze nog nooit 
de smaak mogen ervaren. Onder het mom van een wijntour rei-
zen de drie naar Spanje om eindelijk van de grond te gaan. Niets 
zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, 
de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is.

Regie: Geoffrey Enthoven
Acteurs: Tom Audenaert, 

Isabelle de Hertogh, Gilles de Schrijver
Genre: Humor

Leeftijd: 12 jaar
Aanvang: 20.15 uur  

prijs: 4,00 per persoon

Vlak voor de fi lm begon, zat de zaal al goed vol. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

Den Dries 5
5491 ZH Sint-Oedenrode

0413 - 84 05 03
www.redactie-tekstbalk.nl

Rooise
Familieberichten.nl
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Europaweg 160a 
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

19
39

6

   Bancair advies
   Bedrijfskundig advies
   Belastingadvies

22
99

9

Wij wijzen u ook in 
2013 graag de weg

Het team van Nieuwenhof & Hulsen wenst u prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar!

Wij wijzen u ook in 
...

Wij wijzen u ook in 
2013 graag de weg2013 graag de weg...

Gelukkig
Nieuwjaar

 

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

kijk voor informatie op www.rammintensief.nl

Ambachtstraat 1 5481 SM Schijndel, 073-5478812 

desIgn 
pixelbox 

Heuvel 17
www.pixelboxdesign.nl

06 24809565

Heuvel 17 
5492 AC Sint-Oedenrode

www.mooirooi.nl
0413 - 479322

Gewestelijke fi nale libre derde klas

Mieke Schenkels wint fi nale en plaatst zich voor N.K.
Afgelopen weekend viel B.C Zee-
land in Uden de eer te beurt de 
regiofinale derde klas libre te or-
ganiseren. Dit i.v.m. hun 25 jarig 
jubileum. Het werd een finale met 
een bloedstollend einde. 

Op de derde en laatste wedstrijd-
dag waren van de in totaal 8 fina-
listen nog meerdere kanshebbers, 
maar de een na de ander liet ste-
ken vallen. Alleen Mieke Schenkels 
en Karel Pattiruhu zagen kans hun 
partijen te winnen en konden zich 
op gaan maken voor de finale. Karel 
had aan een gelijkspel voldoende 
aangezien zijn moyenne tot dan toe 
veruit het beste was. Mieke moest 
dus per se winnen. Het werd een 
finale om je vingers bij af te likken.

Karel vertrok als een speer en de 
kansen voor Mieke leken al snel 

verkeken. Kalmte kan je redden, 
moet ze gedacht hebben, en te-
gen de helft van de partij kwam 
ze met een paar mooie series vrij-
wel langszij. Richting de finish, die 
bij 70 car. lag, werd het pas echt 
spannend. Karel stond klaar voor 
het slotakkoord van drie car. maar 
liet het laatste en beslissende punt 
door zijn vingers glippen. Ook 
Mieke had nog drie car. te gaan en 
greep deze unieke kans met beide 
handen aan: winst met 70 tegen 
69 car. en gewestelijk kampioen! 

Mieke gaat naar de Nationale Fi-
nale die wordt gespeeld van 1 t/m 
3 februari in het Twentse Losser, 
waar ze naar wij hopen wederom 
een prachtig resultaat neer gaat 
zetten. De cijfers: punten:12 uit 7 
; H.S. 17 ; Beste partij moy. 4,37; 
Alg. moy. 2,54. 

biljarten

Oudjaarsborrel VV Nijnsel
Onze nieuwjaarsreceptie is vervan-
gen door een oudjaarsborrel. Op 
Nieuwjaar moeten de meeste men-
sen, vaak niet geheel katervrij, naar 
familie, vrienden, kennissen en ko-
men in de knel met hun agenda.

Vandaar dat de activiteitencommis-
sie van vv Nijnsel dit jaar inzet op 
een Oudjaarsborrel in onze prach-
tige kantine. De ‘after Christmas 
borrel’ vindt plaats op vrijdag 28 de-
cember. We beginnen op tijd, vanaf 
18:30 uur en we houden ook niet te 
laat op, 23:00 uur. Uiteraard zorgen 
we ook voor een passend hapje. 

Daarom deze oproep aan alle (ka-

der)leden (jong en oud), sponsoren, 
supporters en iedereen die onze club 
een warm hart toedraagt om op vrij-
dagavond een gezellig borreltje met 
ons en met elkaar te komen drinken. 
Hopelijk de meesten terugkijkend 
op een jaar dat de nodige voorspoed 
bracht en optimistisch vooruit blik-
kend op 2013 dat nu echt nadruk-
kelijk aan de deur gaat kloppen.
Voel je welkom op vrijdag 28 decem-
ber, de kantine is mooi aangekleed, 
lekker op temperatuur, de bediening 
is er klaar voor, dus er is niets aan het 
toeval overgelaten en een gezellige, 
informele avond ligt in het verschiet. 
Tot vrijdag 28 december in ons club-
paviljoen aan de Sportlaan

voetbal
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vv Boskant bakt ze bruin!!
VV Boskant geeft wel een heel 
bijzonder einde aan het vereni-
gingsjaar 2012.  Op Oudejaars-
dag worden oliebollen gebakken 
en te koop aangeboden. De op-
brengst is bestemd voor de jeugd 
van vv Boskant. 

Het jaar 2012 wordt door vv Bos-
kant op een wel zeer ludieke en 
actieve manier afgesloten. Op 
Oudejaarsdag namelijk zullen bij 
de kantine tussen 11.00 en 17.00 
uur heerlijke oliebollen gebakken 
worden. Die oliebollen zijn van-
zelfsprekend te koop! Indien ge-

wenst zullen ze binnen Boskant 
zelfs worden thuisbezorgd. 

Bestellen is mogelijk tot zaterdag 
29 december:
- Via de mail: 
   activiteiten@vvboskant.nl
-  Telefonisch via 0413-476121 of 

06-12927541 (Jan of Ans van 
Hastenberg)

Voor de prijs hoeft u het niet te 
laten! De oliebollen kosten 80 eu-
rocent per stuk; u betaalt voor 10 
stuks 7 euro en voor 15 stuks 10 
euro. Steun onze jeugd!

Sprintkampioenschappen ARGO

Zaterdagavond hebben 61 zwem-
mers deelgenomen aan de Argo 
Sprintkampioenschappen. Deze 
keer stonden er voor de jonge Re-
creatieven de 25 meter rugslag, 
schoolslag en vrije slag op het 
programma en voor de anderen 
de 50 meter vlinderslag, rugslag, 
schoolslag en vrije slag. 

Tijdens deze wedstrijd zijn er 142 
persoonlijke records gezwommen. 
Daarnaast is er 1 clubrecord ge-
zwommen door Bram Rooyakkers: 
50m vlinderslag in 0.38.57

Nadat alle tijden opgeteld wa-
ren werden de Sprintkampioenen 
bekend gemaakt: Recreatieven 
meisjes: Noor Raaijmakers, Re-
creatieven jongens: Niek Joosten, 
Wedstrijdgroep meisjes: Anne 
Gibbels, Wedstrijdgroep jongens: 
Bram Rooyakkers en Masters: 

Martijn Te Molder. Daarnaast kre-
gen alle deelnemers een herinne-
ringsmedaille uitgereikt.

zwemmen

Anne Gibbels, Bram Rooyakkers en Noor Raaymakers

125 Jaar handboogschutters Nijnsel
De oudste vereniging van Nijnsel 
is jarig: 17 januari 2013 is het pre-
cies 125 jaar geleden, dat in café ’t 
Leeuwke Handboogschutterij Sint 
Antonius werd opgericht. Omdat 
het een goede gewoonte is een 
verjaardag op de dag zelf te vie-
ren, heeft de vereniging voor zijn 
leden, oud-leden, sponsors, de 
buurt en andere verenigingen een 
feestje in het clubgebouw aan de 
Industrieweg 18 in Nijnsel; aan-
vang 19.00 uur. 

Misschien klinkt het vreemd, maar 
dit jubileum is voor de vereniging 
aanleiding te breken met de tra-
ditie die tot nu bij het jaarlijkse 
koningschieten gebruikelijk is. Za-
terdagmiddag 19 januari 2013 ko-
men de schutters bij elkaar voor 
deze jaarlijkse strijd. De opzet is 
gebaseerd op de algemene wed-
strijdregels, die nu landelijk worden 
gehanteerd. Later in het jaar volgt 
een toernooi voor oud-leden. 

Odendael wenst u gezellige 
feestdagen en een goed 2013 

waarin wij wederom staan voor 
aandacht, keuze en gemak.

Van den Wijngaard 
wenst de lezers van 
DeMooiRooiKrant 
� jne feestdagen

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Rooise
Familieberichten.nl

BEEK EN DONK  Tel: 0492-462783 
SCHIJNDEL Tel: 073-5472700  

SINT OEDENRODE Tel: 0413-474933 
BOXTEL Tel: 0411-616030 
 Veghel Tel: 0413-352700 

WWW.VANKURINGEADVIESGROEP.NL 

handboogschieten
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Type: BMW 320D 
Touring
Bouwjaar: 2006
Km.stand: 89.074 km. 
aantoonbaar!!
In nieuwstaat!

Prijs € 16.950,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Type: Ford S-Max 2.0 Tdci 1 
Km. stand: 159.710
Bouwjaar: 2007

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Van Dijk automobielen b.v. 

Type: BMW 320i Sedan 
Automaat
Bouwjaar: Mei 2012
Km. stand: 10200 km

Type: Renault Clio 1.2, 
selection business
Bouwjaar: maart 2010
Km. stand: 65.000 km

Type: Mazda 6 Hatch-
back 2.0 TS
Bouwjaar: September 
2010
Km. stand: 45.000
Full options

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Seat Altea XL 1.6, 
stylance
Bouwjaar: 2007
Km. stand: 78.836km  

Type: Opel Insignia 2.8 T 
OPC 4X4 325pk  
(nieuwprijs € 75000,- )
BTW-auto
Kenteken: 69-KRT-7
Km. stand: 43.088 km
Bouwjaar: 01-2010

We wensen iedereen 
prettige kerstdagen en 

een gelukkig 2013!!

Pro� teer nu nog tot 31-12-2012!!
De Hyundai I10 active cool. 

RIJKLAAR en 5 jaar garantie! Belastingvrij.

9750 euro
OP=OP

Wij wensen u 
prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!!

Type: Peugeot Partner 
MPV XT 1.6I 16V
Km. stand: 111.527
Bouwjaar: 2007

Prijs: € 8.900 NU € 44.950,- 

Vraagprijs  € 9.950,- Nu voor € 20.950,-

Prijs: € 9.950,-

Prijs:      € 11.950 




