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Folders deze week:
BBQenZo

Forum klus wijs
De Wit Schijndel

‘t Paperas
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Aankoop van al 
uw metalen!

www.vanraakmetaalrecycling.nl

Fabrieksweg 21 Best
Tel. 0499 - 700207
Open ma t/m za (zie site)

ook particulier!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

BIJ SAVOHS: 

VIA WWW.SAVOHS.NL

ONLINE 
RESERVEREN 

SEBASTIAN SALON VOOR DAMES EN HEREN

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

UITSLAG
Winkelen in het centrum

Vragenvuur herindelingsontwerp
Waarom zijn er alleen voordelen 
van de fusie opgesomd, en geen 
nadelen? Wat gaat u doen aan het 
behoud van de Rooise identiteit? 
Waarom staan er zoveel fouten in 
de memo over het naar voren ha-
len van de fusiedatum? En vooral: 
waaróm is die datum een jaar ver-
vroegd? Het is zo maar een kleine 
greep uit de vele vragen, die de 
fracties tijdens de voorbereidings-
commissie dinsdag 18 november 
stelde aan het college.

Het 52 pagina’s tellende herinde-
lingsontwerp, aangevuld met 75 
pagina’s aan bijlagen, gaf de fracties 
volop munitie. Wilma Wagenaars 
(VVD) hamerde op een goede com-
municatie met de burgers. Niets 
nieuws, en juist dáárom. Want juist 
daar had de gemeente bij grote 

projecten steken laten vallen. Haar 
fractie stond achter de streefdatum 
1 januari 2017 voor de fusie, mits 
de voorbereiding zorgvuldig zou ge-
beuren. Vervolgens stelde Will van 
Gerwen namens  DGS-BVT zoveel 
kritische vragen, dat hij aan het be-
gin van zijn betoog aanbood om ze 
schriftelijk in te dienen. Niettemin 
deed burgemeester Peter Maas een 
poging om ze te beantwoorden, 
waarbij Van Gerwen menige bal 
kreeg teruggespeeld. 
Rien Verhagen reageerde namens 
CDA-Rooi mild op het herindelings-
ontwerp en prees de opstellers er-
van. Zijn vragen gingen onder meer 
over de aanbevelingen die hun frac-
tie had gedaan en de positie van het 
grondbedrijf Veghel. 

» lees verder op pag. 2

Ronkende motoren zorgen voor 
spectaculaire maïscross

Afgelopen zondag zorgden cross-
motors voor een waar spektakel op 
de maïsplak aan de Damianenweg. 
MCC De Ganghouwers uit Sint-Oe-
denrode organiseerde de wedstrijd 
in onze gemeente. Hele weilanden 
stonden vol met auto’s van bezoe-
kers en tenten van deelnemers. Met 
veel zon, een mooi circuit en veel 
toeschouwers waren alle ingrediën-
ten aanwezig om er een geweldige 
dag van te maken.

Voor het eerst in ongeveer 50 jaar 

werd er in Sint-Oedenrode weer een 
motorcrosswedstrijd georganiseerd. 
In 1964 werd de eerste internationa-
le motorcrosswedstrijd van Europa in 
Sint-Oedenrode verreden en daarna 
is de motorcross nooit meer terug-
gekeerd. Tot afgelopen weekend, 
zo’n 50 jaar later. De Ganghouwers, 
vooral een vriendenclub met een 
grote passie voor de motorsport, or-
ganiseerde de eerste maïscross voor 
Sint-Oedenrode. 

» lees verder op pag. 31

‘Rooienaren winkelen vaker dan één keer 
per week in eigen centrum’

2 a 3 keer per week (47%)
1x per week (37%)
1x per maand (11%)
Niet (2%)
Weet niet (1%)

Uit een peiling van het on-
derzoeksmiddel TipMooiRooi 
is gebleken dat maar liefst 
47% van de ondervraagden 
twee á drie keer per week het 
centrum van Sint-Oedenrode 
induikt om te winkelen. Ook 
nog eens 37% gaat één keer 
per week winkelen in het 
dorp. Het doen van bood-
schappen valt er eveneens 
onder. Deze cijfers geven 
aan dat de burgers van Sint-
Oedenrode nog steeds graag 
dichtbij huis gaan winkelen. 
» lees verder op pagina 8

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 14 & 15

Wij ontzorgen U....
zie pag. 18 & 19

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

René Dekkers kandidaat voor 
waterschap De Dommel

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

René Dekkers is op 20 november 
door de Algemene Ledenvergade-
ring van de VVD gekozen als kandi-
daat voor het waterschap De Dom-
mel. Hij staat als derde verkiesbaar 
op de lijst.

Dekkers is al ruim 20 jaar actief in 
het openbaar bestuur van Sint-

Oedenrode. Hij begon als commis-
sielid, werd raadslid en uiteindelijk 
wethouder met de portefeuilles eco-
nomische en sociale zaken, verkeer 
en vervoer, landschapsbeleid, open-
bare werken, water en kleine kernen 
en wijken. Hij ontving de Zilveren 
Erepenning van verdiensten van de 
gemeente Sint Oedenrode. 

Dekkers is erg blij met zijn plek op 
de lijst. Dekkers: ‘De VVD heeft nu 
twee zetels in het waterschap De 
Dommel en het zou fantastisch zijn 
als we groeien en ik als lid van het al-
gemeen bestuur van het waterschap 
een actieve bijdrage kan leveren aan 
een sterk en zichtbaar waterschap.’

Op 18 maart 2015 vinden de water-
schapsverkiezingen plaats. De VVD 
heeft nu twee zetels in het Water-
schap.

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

Onze lieve, hartelijke Hans,  
zwerver in Parijs  

danseur 
zanger 

fotograaf 
taalgrapjesmaker 
en religievorser 

nu op weg naar zijn geliefde engelen. 
 
 

We nemen afscheid van een puur mens 
 

Hans Maussen 
 

∗ Veghel, 21 juli 1935   

† Sint-Oedenrode, 18 november 2014  
 

echtgenoot van  
 

Cécile Maussen – van Beusekom 
 

 
    Jules 
 
    Paul en Suzanne 
         Demy 
         Tom 
 
         Sjaak 
 
    Andrea en Wim-Erik†, Jeroen 
         Tijn 
Odendael 
Afdeling Madelief kamer 0.95 
5492 CT Sint-Oedenrode 
 
Correspondentieadres: 
Margrietstraat 32 
5492 JM Sint-Oedenrode 
 
De afscheidsdienst in de Knoptorenkerk en de begrafenis op 
de begraafplaats van de H. Martinus te Sint-Oedenrode 
hebben op zaterdag 22 november in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 
 

 
Je gaf ons liefde, bezorgdheid en trouw 

We hebben genoten van alle jaren met jou 
We weten dat het jou ook goed heeft gedaan 
Maar wij zullen je missen bij het verdergaan 

 
 

Met al haar levenslust en wilskracht  
heeft zij de strijd niet kunnen winnen. 

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,  
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van  

mijn lieve vrouw en ons allerliefste mam 
 

Jeanne Jeanne Jeanne Jeanne     
Hulsen Hulsen Hulsen Hulsen ––––    van Heeswijkvan Heeswijkvan Heeswijkvan Heeswijk    

 

∗ Sint-Oedenrode, 12 januari 1958       

† Sint-Oedenrode, 20 november 2014 
 

echtgenote van 
 

Wim Hulsen 
 
 
     Bart 
 
     Lieke en Stan 
  
Boskantseweg 51 
5492 BV Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie en de begrafenis op het parochiekerkhof 
hebben op woensdag 26 november plaatsgevonden. 
 

Ook merkte hij op dat de betrok-
kenheid van de Rooise burgers nog 
steeds niet zichtbaar was. “Ik zie 
ook vanavond onze burgers niet op 
de tribune”.
Janneke van Vugt (Hart voor Rooi) 
vroeg zich hardop af of de Rooise 
burgers zich wel zouden herkennen 
in de argumenten voor herindeling 
in het ontwerp. “Agrifood Capital 

bijvoorbeeld staat helemaal vooraan. 
Vinden onze burgers dat ook?” 

Ook de ‘fusie-sceptici’ kwamen even 
in beeld. Burgemeester Peter Maas: 
“Volgende week hebben wethou-
der Van Burgsteden en ik een open 
gesprek met de vier sceptici die via 
de media kritische geluiden hebben 
laten horen over de fusie”.  

vervolg voorpagina

Vragenvuur herindelingsontwerp

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

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

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.
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www.bekkersaccountants.nl

Passie voor cijfers en het verhaal erachter. 
Focus op de toekomst aan de hand van 

actuele cijfers om samen met de 
ondernemer mogelijkheden te zien en deze 

te benutten.
 

Dat is Bekkers Accountants. 
Hart voor onderneming én ondernemer!

Sint-Oedenrode

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

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

‘Afscheid nemen: anders, warmer en persoonlijker’

Uitvaartverzorger en 
stervensbegeleider 
Wilma van Casteren

Intratuin Veghel  
Heuvel 11 
Vrijdag koopavond  
www.intratuin.nl

  Tegen inlevering van deze bon 

20%
korting

op 1 artikel
naar keuze*

* Actievoorwaarden
 Geldig op het gehele assortiment 
met uitzondering van blokhutten, 
bestrating,  bestellingen, cadeau-
kaarten, gasflessen, boeken, 
horeca en levende dieren. 

 De korting is niet geldig in 
combinatie met reeds afgeprijsde 
artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aan-
biedingen.

Geldig t/m zondag  
30 november 2014.

“ Het Roois Kaashuis ”

KERSTPAKKETTEN !

Bestel nu uw kerstpakketten

Ieder pakket wordt met U, 
indien U dat wenst, speciaal 
samengesteld en afgestemd op 
de individuele wensen en in 
elke prijsklasse.

Onze pakketten vallen op door de kwaliteit 
van de verwerkte producten en de 
uitstekende verzorging.

Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

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

Kom Proeven!!
Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 

Kinderen snakken naar nieuw ‘speelparadijs’

De leerlingenraad van basisschool 
Dommelrode poseerde donderdag-
middag trots voor het presentatie-
bord wat zojuist was onthuld. Zij 
zorgde er immers voor dat de idee-
en van de andere leerlingen omtrent 
de nieuwe speelplaats op papier 

zijn gezet. Het schoolterrein van ba-
sisschool Dommelrode belooft een 
heus ‘speelparadijs’ te worden.

Meerdere speelterreinen van ver-
schillende basisscholen in Sint-
Oedenrode zijn aangepakt en om-
getoverd tot een walhalla voor kin-
deren. Rinus van der Heijden bleek 
meerdere keren het creatieve brein 
achter al deze operaties. Daarom 

heeft de ouderraad hem ook nu 
weer ingeschakeld. De kinderen die 
het bord mochten onthullen waren 
Julian en Imke van groep 5/6, Jelt 
en Sofia van groep 6, Famke en Ky-
lian van groep 7, Davy en Mette van 
groep 8 en Fleur en Roan van groep 
8b. Net als vele andere projecten 
doet de herinrichting van het speel-
terrein mee aan de Rabo actie Hart 
voor Elkaar.
De komende maanden gaat er veel 
gebeuren. Rinus heeft de plannen 
al klaarliggen. Plannen die mede 
zijn ingevuld door de input van alle 
kinderen. Natuurlijk is gekeken naar 
de haalbaarheid, ook financieel. 
Omdat het allemaal best een cent 
gaat kosten is de ouderraad actief 
sponsoren aan het verzamelen. De 
eerste aanzet is gemaakt, maar de 
weg is nog lang. Donderdagmiddag 
was duidelijk te merken dat er met 
de spirit in ieder geval niets mis is. 
De hele school staat te trappelen om 
een nieuw schoolplein te begroeten. 
Vooral de kinderen natuurlijk…

Rinus van der heijden poseert met de 
leerlingenraad bij het zojuist onthulde bord.

The Voice of Rooi nu ook voor kinderen
De muzieknoten 
van The Voice of 
Rooi zijn nog niet 
eens afgepeld of 
de nieuwste edi-
tie staat alweer 
voor de deur: The 

Voice of Rooi kids. Het is nu dus de 
beurt aan de jongste nachtegaaltjes 
van Sint-Oedenrode om de strijd met 
elkaar aan te gaan. Maarten van den 
Bosch is één van de organisatoren en 
bijna niet te stuiten van enthousias-
me. DeMooiRooiKrant voelt hem aan 
de tand over het nieuwe initiatief.

Waarom?
“Yvette en ik willen deze ‘Voice’ speci-
aal voor kinderen doen. Om het laag-
drempelig te houden mogen ze ook 
samen met een vriendje of vriendinne-
tje optreden. Er zijn namelijk verzoe-
ken van ouders en ideeën vanuit het 
onderwijs gekomen om dit speciaal te 
doen voor de kinderen.”  
 
Voor wie ? 
“Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 
8 die uit Sint-Oedenrode komen. Dit 

betekent dus dat kinderen die wel 
uit Sint-Oedenrode komen, maar 
om wat voor reden dan ook in een 
andere woonplaats op school zit-
ten, gewoon mee mogen doen. Voor 
het einde van deze week gaat een 
flyer naar Skoso. Zij zullen deze flyer 
verspreiden naar de scholen in Sint-
Oedenrode.”

Wanneer?
“Voor 1 januari kunnen kinderen 
zich inschrijven via mijn emailadres 
mvandenb30@hotmail.com. De eerste 
veertig kinderen nodigen wij dan uit 
voor een auditie. Deze wordt door mij 
en Yvette afgenomen op waarschijnlijk 
twee zondagen. Zoals het er nu naar 
uit ziet laten we vijftien kinderen door-
gaan voor het spektakel. Vijftien dan 
voor de halve finale en uiteindelijk ze-
ven voor de finale. Ik verwacht dat dit 
ergens rond april zal zijn.” 
 
Waar? 
“We zijn bezig met een locatie, afhan-
kelijk van het aantal kinderen zal dit of 
bij een horeca ondernemer zijn of bij 
Mariëndael.”
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MooiRooikrantDe4 
apotheker John ten ham kijkt terug op drie maanden nieuwe apotheek

"We staan altijd open voor suggesties van klanten"

De Rooise apotheken zijn inmid-
dels alweer bijna drie maanden in 
het Martinushuis gevestigd. Zowel 
voor de klanten als de medewerkers 
was het in het begin even wennen. 
Volgens apotheker John ten Ham is 
de nieuwe apotheek een grote voor-
uitgang ten opzichte van de oude si-
tuaties met twee aparte apotheken. 
Ondanks enkele niet te voorkomen 
opstartprobleempjes loopt inmid-
dels bijna alles weer op rolletjes.

“Vooral de extra ruimte ervaren zo-
wel de klanten als de medewerkers 
als een ware verademing”, vertelt 
apotheker John ten Ham. “In de 
oude apotheken was maar één balie. 
Daar werden meestal twee of soms 
zelfs wel drie klanten tegelijk gehol-
pen. Dat was voor niemand prettig. 
Dat is nu met vijf balies allemaal veel 

beter. Naast de extra balies, is ook de 
afstand tot de plaats waar de mensen 
op hun beurt wachten een stuk gro-
ter geworden. Ook dat is voor ieder-
een prettiger”.

Opstartproblemen
In de eerste dagen na de opening 
waren er klachten van mensen die 
vonden dat het allemaal veel langer 
duurde dan voorheen. Volgens Ten 
Ham waren er in het begin ook ze-
ker wat opstartproblemen en duurde 
het soms langer dan normaal voor-
dat iemand aan de beurt was. Maar 
die problemen behoren nu tot het 
verleden. “Meteen bij binnenkomst 
loopt de klant bijna tegen een infor-
matiezuil aan. Daar kan hij of zij 'een 
nummertje trekken'. Het systeem 
houdt dan de wachttijd van de klant 
bij. Helaas is het de eerste dagen wel 
eens voorgekomen dat mensen bijna 
een halfuur op hun beurt moesten 
wachten. Dat kwam vooral omdat 
onze medewerkers aan het nieuwe 
computersysteem moesten wennen. 
Daar werkt alles net wat anders dan 
op het oude systeem. Maar inmiddels 
is iedereen gewend en zijn de wacht-
tijden, uitzonderingen daargelaten, 

nooit langer dan tien minuten”.
“Als mensen het gevoel hebben dat 
ze (te) lang hebben moeten wachten, 
dan kunnen ze dat als ze aan de beurt 
zijn bij de balie melden. De mede-
werkster kan op het scherm zien hoe 
lang iemand heeft gewacht, wellicht 
dat we door het nog beter inrichten 
van het klantvolgsysteem, de proces-
sen nog beter in kunnen richten zo-
dat alles in de toekomst nog soepeler 
draait”. Zegt John ten Ham die altijd 
openstaat voor suggesties van klan-
ten om de service verder te vergroten.

Niemand zit elkaar meer op de lip
Een van de punten waar Ten Ham zich 
aanvankelijk zorgen over maakte was 
de omvang van het nieuwe pand. “Ik 
was wel eens bang dat de ruimte zo 
groot zou zijn dat het binnen hol zou 
gaan klinken. Maar samen met de ar-
chitect en andere deskundigen is er 
een prachtontwerp gemaakt en bleek 
mijn angst volledig ongegrond”. De 
grote ruimte heeft eigenlijk alleen 
maar voordelen. Ondanks dat we 
nu met veel meer mensen in één ge-
bouw werken heeft niemand het ge-
voel op elkaars lip te zitten. Sterker 
nog, veel voorbereidend werk voor 
de apotheek in Liempde vindt in de 
Markt Apotheek plaats.

Ten Ham is niet alleen heel erg blij met 
het apotheekgedeelte van het Marti-
nushuis. Ook over de passage tussen 
de Deken van Erpstraat en de Markt 
hoort de apotheker alleen maar posi-
tieve geluiden. Vooral de mensen van 
Odendael en de Deken van Erpstraat 
vinden de passage een comfortabele 
route van en naar de Markt. Maar 
ook mensen van verder weg hebben 
de achteringang ontdekt. Zij parke-
ren in de Deken van Erpstraat als er 
op de Markt geen plaats meer vrij is”, 
en zo sluit hij af, “ook de gebruikers 
van de bibliotheek zijn in hun nopjes 
omdat de bieb nog steeds in het cen-
trum zit.

advertorial

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

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

Schuif maar 
gewoon lekker 

aan

Erfgoedversterking in de praktijk 

Het Groene Woud en Brabants 
Heem gaven vrijdagmiddag 21 
november in samenwerking met 
Stichting de Brabantse Boerderij de 
bijeenkomst ‘Erfgoedversterking in 
de praktijk’. De bijeenkomst vond 
plaats in de Gasthuishoeve.

Het Groene Woud is één van de 
partners in het Europese project 
Rural Alliances. Rural Alliances wil 
– met steun van de Europese Unie 
– de leefbaarheid op het platteland 
versterken en verbeteren door de 
kracht van de maatschappij zelf te 
benutten
Meer dan honderdvijftig belangstel-
lenden waren gekomen om deze bij-
eenkomst bij te wonen. Om 13.00 

uur was de ontvangst door Erik van 
den Hurk, eigenaar van de Gasthuis-
hoeve. Hij gaf een rondleiding aan 
alle geïnteresseerden. Om 14.00 
uur startte het officiële programma 
met een welkomstwoord van Henk 
Hellegers, voorzitter van Brabants 
Heem en burgemeester van de ge-
meente Uden. Hij benadrukte dat 
het samenwerken tussen histori-
sche verenigingen en stichtingen 
een belangrijke rol moet spelen om 
het Groene Woud meer bekend-
heid te geven. Dit beoogde ook de 
heer heer Yvo Kortmann, voorzitter 
van Stichting Streekhuis Het Groene 
Woud.

Daarna vond een boekpresenta-

tie plaats door Hein Vera. Van zijn 
boek ‘Gemene gronden in de Meierij 
van Den Bosch, tussen hertogen en 
hertgang 1000-2000’ overhandigde 
hij het eerste exemplaar aan Ruud 
Severijns, burgemeester van de ge-
meente Oirschot. Het boek in de 
nieuwste uitgave van Stichting de 
Brabantse Boerderij (SdBB), in sa-
menwerking met Pictures Publishers.

Tijdens de pauze werd er een ‘erf-
goedmarkt’ gehouden. Daar werden 
diverse erfgoedinitiatieven uit het 
Groene Woud gepresenteerd. Ten-
slotte reikte de Rooise burgermees-
ter Peter Maas een cheque van 1000 
euro uit aan vijf initiatiefnemers van 
erfgoedprojecten.
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Weekbladen:

Maandblad:

MIK in BEELD; 
open week 8-14 december 
Tijdens de MIK in Beeld week van 8 
tot 14 december kan iedereen deel-
nemen aan open lessen en proeven 
van inspirerende activiteiten. MIK 
wil graag zoveel mogelijk mensen 
kennis laten maken met allerlei vor-
men van muziekles, theater, creatie-
ve of dansactiviteiten. MIK nodigt 
iedere inwoner uit om vrijblijvend 
te komen kijken, luisteren of mee-
doen daar waar mogelijk.

In Mariëndael is er op zaterdag 13 

december een creatieve kinderoch-
tend. SNEEUW, dat is het thema 
waaraan onze cursisten hebben 
gewerkt afgelopen weken. Deze 
ochtend wordt er een bijpassende 
workshop muziek en beeldend ge-
geven. Om 12.30 uur is er voor de 
ouders en alle belangstellenden een 
spetterende uitvoering. Ben je geen 
MIK cursist maar wil je meedoen aan 
deze inspirerende ochtend, dat kan, 
geef je op via info@mikweb.nl of 
bel: 073-5492901.
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Café 
Het Kofferen

Zondag 30 november

Pepernotenconcert 
van HZZ

aanvang 15.00 uur

Café Het Kofferen
Kofferen 29 Sint-Oedenrode

Jubileumconcert 40 jaar Roois Kamerkoor

Drum, dance with me'

Het programma  voor dit concert – in 
grote lijnen reeds door Ad van de We-
tering opgezet – voorzag in interactie 
met dans en slagwerk waardoor het 
geheel een zowel auditief als visueel 
sprankelend en vernieuwend accent 
kreeg. Liederen uit Renaissance, Ba-
rok, Romantiek en Moderne Muziek 
uit 20e eeuw werden afwisselend in 
authentieke zetting dan wel met toe-
voeging van dans en /of percussie uit-
gevoerd. Door de gekozen opstelling 
kwamen zowel de zangers als dansers 
en slagwerkers optimaal tot hun recht. 

Door: Mattie De Schepper

Slagwerkgroep Harmonie Nijnsel in 
topvorm
Heino Ploegmakers mag best trots 
zijn op deze groep enthousiaste, door 
hem goed getrainde spelers. Nadat ze 
bij enkele koorwerken bewezen had-
den dat slagwerk ook een bescheiden 
rol kan hebben gingen ze voluit in 
hun solostukken. Met vaardigheid op 
marimba's conga’s, bongo’s, guiro en 
cowbell gaven zij popsongs van Mi-
chael Jackson een latin tintje waardoor 
de stemming er aardig in kwam. De 
wijze waarop zij 'Spirit of Ecstacy' van 

L. Camp gestalte gaven was groots. 
Het was een genot voor oog en oor. 
Ik waande mij in een optocht van Chi-
nees Nieuwjaar en zag de draak die 
dan 'gelopen' wordt voorbij trekken. 
Heel indrukwekkend hoe ze na een 
krachtige finale de optocht in de verte 
lieten verdwijnen. Thuisgekomen zag 
ik in het programmaboekje - dat was 
tijdens het concert op zaterdag, bij ge-
brek aan licht onmogelijk - dat het ei-
genlijk om een Afrikaanse rituele dans 
ging. 

Dans in combinatie met koormuziek 
en slagwerk
Het was vast een hele opgave voor deze 
jonge danseressen van CKE Eindhoven 
om expressie te geven aan een, voor 
hun oren, veelal onbekend klankidioom. 
Welk een vondst om zich bij het werk 
'Sleep' van Whitacre  te hullen in witte 
gewaden en zo, in Henry Moore op-
roepende scènes, het zoeken naar rust 
vorm te geven. Alle lof voor de choreo-
grafie bij de  Canon van Pachelbell die 
zondag zelfs nog sierlijker oogde. Ook 
mijn oordeel over de uit improvisatie ge-
groeide choreografie bij de liederen uit 
de Carmina Burana van Carl Orff heb 
ik zondag gelukkig kunnen bijstellen. 
Vormgeving  en inhoud waren zondag 
veel mooier verweven. Deze meiden 
hebben heel wat in hun mars.

Een overgangsjaar als jubileumjaar
Het kamerkoor profileerde zich de afge-
lopen 40 jaar steeds als koor met hoge 
muzikale ambities en verrassende pro-
grammakeuzes en had alle reden om 
dit 'robijnen' jubileum te vieren. Wel 
kwam het tijdstip van vieren voor het 
koor op een moeilijk moment; amper 
een jaar nadat Ad van de Wetering – 

om gezondheidsredenen - zijn dirigent-
schap, na ruim 39 jaar beëindigde en 
in een periode van “hoe nu verder?”. 
Hoe wijs het ook was  niet meteen voor 
een nieuwe vaste dirigent te kiezen 
en projectmatig een viertal dirigenten 
'carte blanche' te geven, had deze 
laatste dirigent Ton Slegers een haast 
onmogelijke klus te klaren. Hij kon met 
de directe voorbereiding pas starten 
nadat het vorige jubileumproject - met 
een andere dirigent – op 14 septem-
ber, was afgesloten. Alle zeilen dienden 
bijgezet om dit multidisciplinair feest-
concert - te realiseren. Het resultaat 
hiervan was zondag nog veel beter dan 
op zaterdag. Ook was er zondag licht 
aan op de tribune waardoor de voel-
bare afstand tussen de uitvoerders aan-
zienlijk verkleinde en we de informatie 

in het programmablad konden lezen. 
Hoogtepunten waren voor mij het zo 
sereen gebrachte a capella 'O Nata 
lux' van M.Lauridsen en 'Happy eyes'  
van E. Elgar. Van grote klasse was de 
uitvoering van 'Sleep' van E. Whitacre 
en het voor slagwerk bewerkte 'Pretty 
ring time' van Dyson. Zeker op zondag 
werden zowel de Zigeunerliederen van 
J. Brahms als de liederen uit de Carmina 
Burana met overtuiging gebracht en 
oogstten veel waardering. Vooral het 
swingend gebrachte  nummer 'Give it 
up' deed het heel goed bij het publiek. 

Compliment en wens; Alert en onder-
steunend werden de vaak veeleisende 
piano begeleidingen en omspelingen 
vakkundig en toegewijd door Henk 
van Riel op de vleugel vertolkt.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
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16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

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

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

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

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

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

Speelweek van wo 26/11  t/m wo 03/12/2014

Wonderbroeders  (7,50) vr. /za. 18:45 - Pak van mijn hart  (€ 7,50) za. 16:45, zo. 17:45
De Club van Sinterklaas & het Pratende Paard (€ 6,50) (Wo. 26 nov.) 14:00,  za. 14:30, zo. 13:00 

(wo. 3 dec.) 13:00 - Wiplala (€ 6,50) (wo. 26 nov. 16:00) vr. 16:45, za. 12:30, zo.11:00
The Hunger Games: Mockingjay-Part 1 (€ 7,50) (wo. 26 nov.) 20:00, do./ma. 20:00, vr./za. 21:15 zo. 15:00 & 20:00 - Mees 

Kees op de Planken (€ 6,50) (wo. 3 dec.) 15:00 - De Pinguins van Madagascar (2D NL) (6,50) (wo. 3 dec.) 17:15

Specials:
Ladies Night: Gooische Vrouwen 2 (€ 13,50) za. 6 dec. 20:30 (wo. 3 en do. 4 dec. zijn Uitverkocht) 

Biobest 50+ The Immigrant  (€ 6,-) do./vr. 14:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+
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Weieven, vernoemd naar
de vele vennen in het verleden
op de toen nog woeste heide

ligt in het verre oosten van Rooi
grenzend aan ons deel van Jekschot,

dat door een gemeentegrens 
op ambtelijk papier is gescheiden

dit ooit met mensenzweet ontgonnen land
door de  pionier met de schop in de hand

nadat hij zijn oude woonstede verliet
is thans een puur agrarisch gebied

en waar nu knorrende viervoeters, denk ik
de inwoners in grote getalen overmand

de Weievenners alhier vormden
op hun manier een gemeenschap

en vonden dat door de opgerichte
buurtvereniging en sociale nabuurschap

ik voelde me daar echt thuis
bij de mensen met een hart voor dieren
toen we ter plekke met koffie en thee
bij Drea‘s  gingen buurten met wat volk:

al doende de avond deed ook Bavaria mee,
het vocht bediende de lokale  tolk

nog even een enkel feit 
ook weer terug in de tijd.

zo wordt in de kronieken van 1752
een uitbatende lokaliteit vernoemd

zijnde de herberg “ het Hoeren Boogertje”

alwaar een geschil blijkt geslecht,
op voorstel van de Raad van Brabant,
tussen schepenen van Veghel en Rooi

met wederzijdse eigenzinnige bestuurders
die toen nog aan lange tenen waren gehecht.

Weieven

Mooi in de buurt

De Weieven als deel van de Heerlijkheid Jekschot

De Weieven is nu één van de vele 
Rooise buurtschappen. In oude tij-
den maakte het gebied deel uit van 
de Heerlijkheid Jekschot. De rech-
ten van de Heerlijkheid gingen zelfs 
zo ver dat de plaatselijke bevolking 
er zelfs een eigen rechtspraak op na 
mocht houden. De straat ‘het Gerecht’ 

in het Veghelse buurtschap Zonsveld, 
dat ook deel uitmaakte van de Heer-
lijkheid, verwijst daar zeer zeker nog 
naar. Ondanks dat de heerlijkheid 
Jekschot voor een derde deel op het 
gebied van de gemeente Veghel ligt, 
maakte de hele heerlijkheid deel uit 
van de parochie Sint-Oedenrode.

Oorspronkelijk was het gebied tussen 
Veghel, Sint-Oedenrode en Lieshout 
zogenaamde woeste grond. De plaat-
selijke boeren mochten deze grond van 
de Hertog van Brabant, die in Brussel 
zetelde, tegen betaling bewerken. In 
het jaar 1310 betaalde de Hertog een 
nog openstaande schuld bij de Brussel-
se bierbrouwer Willem de Cruudener, 
af met de overdracht van de gronden 
rondom Zondveld. De Cruudener werd 
daarmee de eerste heer Van Jekschot 
en daarmee stond vanaf dat moment 
de Heerlijkheid Jekschot op de kaart.

Oorlog om Jekschot
Toch bleef de Heerlijkheid niet lang in 
handen van De Cruudener. Al in de 
tweede helft van de veertiende eeuw 
kwam het gebied in handen van de 
familie Van Eindhoven. Die ging zich 
in tegenstelling tot de Brusselse heren 
meer met de Heerlijkheid bemoeien. 
De familie van Eindhoven liet de gren-
zen van het gebied in 1362 opnieuw 
bepalen en ontdekte toen dat de plaat-
selijke boeren het niet zo nauw namen 
met het gebruik van de woeste gron-
den. Dat leidde in 1363 zelfs tot ‘de 
oorlog’ om Jekschot. Daarbij verwoest-
ten de boze boeren, die vonden dat de 
heer teveel op zijn rechten stond, het 
slotje Leijenburg dat toen het bestuur-
lijke centrum van Jekschot was.

De Weieven: Een actieve Rooise buurt 
Er is waarschijnlijk niemand meer 
die het zich nog kan herinneren, 
maar er waren eens vennen op de 
Jekschotse heide en die lagen 'wijd' 
uit elkaar. Volgens de overlevering 
is zo de naam Weieven ontstaan. 
De vennen en de Jekschotse heide 
zijn er al lang niet meer. Die hebben 
plaats gemaakt voor ondernemende 
mensen en dat is een goede reden 
om met Mooi in de Buurt naar de 
Weieven te gaan.

Voor deze “Mooi in de Buurt” zijn 
we op bezoek bij Martien en Drea 
Rovers. Martien woont al zijn hele 
leven op de Weieven en ook zijn 
vrouw Drea weet eigenlijk al niet 
meer beter dan dat het leven zich 
op de Weieven afspeelt. Verder zijn 
Pieter Schoenmakers en Frans Sijbers 
aangeschoven en ook Adrie Koster, 
die 'nog maar' een jaar of tien op de 
Weieven woont geniet van de verha-
len van weleer 

“De Weieven is een buurtschap dat 
begrensd wordt door de Lieshoutse-
weg van het kapelletje tot aan de 
gemeentegrens met Laarbeek. Dan 
volgt de grens van de Weieven de 
gemeentegrens met Laarbeek en 
Veghel tot aan de Jekschotseweg 
bij de kruising met de Biezenloop. 
En”, zo vervolgt Frans Sijbers”, dan 
is de Jekschotseweg tot aan de Wei-
evenseweg en van daar de Weie-
venseweg tot weer het kapelletje zo 
ongeveer de grens van onze buurt.

De Weieven in het LOG
In de Weieven zijn nog relatief veel 
boerenbedrijven in vergelijking met 
de andere buurtschappen die we be-
zochten voor Mooi in de Buurt. Dat 
is op zich ook niet vreemd, want de 
provincie Noord-Brabant heeft enke-
le jaren geleden de Weieven, samen 
met Jekschot en de aangrenzende 
gebieden in de gemeenten Veghel 
en Laarbeek aangewezen als LOG. 
LOG, dat staat voor LandbouwOnt-
wikkelingsGebied en deze gebieden 
waren een direct gevolg van de var-
kenspest die in 1997 de kop op stak. 

Om de kans op verspreiding van dit 
soort dierziekten in de toekomst te 
verkleinen zouden er zones komen 
met intensieve veehouderij met daar-
tussen grote bufferzones. De recon-
structiewet was de wet die dit plan 
vorm moest geven en een van de 
gebieden met intensieve veehouderij 
was het gebied rond de Weieven.

Ondanks dat er nu meer varkens in 
het gebied rondom de Weieven zit-
ten dan dat er straks mensen in de 
gemeente Meierijstad wonen, zeg-
gen de bewoners dat er nauwelijks 
hinder is van de bedrijven met deze 
megastallen. “Voor die grote bedrij-
ven gelden dezelfde regels als voor 
ons”, zegt Pieter Schoenmakers. 
“Ook bij die grote bedrijven wordt 
elk jaar gecontroleerd of zij zich aan 
de regels houden”. Frans Sijbers vult 
Pieter aan, “maar ook de omge-
ving merkt, behalve dat er wat extra 
transport is, niets van deze stallen. 
De stallen worden in het groen op-

genomen en met moderne luchtwas-
sers ruik je buiten niets van de stal-
len”.

Nieuwe wegen
Een ander gevolg van de aanwijzing 
van het gebied door de provincie als 
LOG is dat een aantal jaren geleden 
de Weievenseweg en de Jekschotse-
weg een flinke opknapbeurt hebben 
gehad. Drea Rovers maakte zich al 
jaren zorgen over de onveiligheid en 
de hinder die het verkeer op de Wei-
evenseweg veroorzaakte. “Ik ben ja-
ren geleden al de buurt rond gegaan 
voor handtekeningen om iets aan de 
weg te doen. We wilden als buurt 
graag dat er grasbetonstenen langs 
de weg zouden komen te liggen, 
maar we kregen steeds nul op rekest 
bij de gemeente. Er was geen geld en 
toen we de moed al langzaam aan 
het opgeven waren kwam er in één 
keer geld van de provincie voor het 
LOG. Samen met de gemeente heb-
ben we toen mogen nadenken over 

de inrichting van de Weievenseweg 
en een deel van de Jekschotseweg. 
Daarbij hebben we toen vooral ge-
let op de verkeersveiligheid. Enerzijds 
was het doel van de wegen om meer 
en zwaarder verkeer mogelijk te ma-
ken en anderzijds moesten de kin-
deren wel veilig van en naar school 
kunnen fietsen. Met de aanleg van 
de fietsstroken en door de kruisingen 
met slingers uit te voeren hebben we 
nu een mooie weg gekregen. Het 
verkeer rijdt daarop in het algemeen 
niet te hard en de bedrijven zijn toch 
goed bereikbaar gebleven. Het resul-
taat mag er dan ook zijn, we zijn er 
heel blij mee”.

Actieve buurtvereniging
Toch is de Weiven veel meer dan LOG 
en nieuwe wegen, want de buurtver-

eniging die alweer bijna veertig jaar 
bestaat, is elk jaar tijdens de carna-
valsoptocht nadrukkelijk aanwezig. 
Het buurtschap valt tijdens het vijfde 
jaargetijde regelmatig in de prijzen. 
Maar ook buiten de carnavalsdagen 
is het een actieve club. “Net als bij 
veel andere buurtverenigingen, staat 
er ook op de Weieven elk jaar wel 
een barbecue klaar, maar ook het 
wandelen, fietsen en kaarten ont-
breken niet op de jaarkalender,” zegt 
de huidige voorzitter Pieter Schoen-
makers. Adrie Koster vult hem aan, 
“naast deze vaste activiteiten heb-
ben we ook elk jaar een excursie. Dit 
jaar gaan we naar het dinosaurus-
senmuseum in Boxtel, maar we zijn 
ook een keer met de hele buurt naar 
vliegbasis Volkel geweest”.

Regels zijn er om te overtreden
De Weieven ligt tegenwoordig op 
maar vijf autominuten van Sint-
Oedenrode of Nijnsel, maar dat was 
vroeger heel anders. De wegen in het 
gebied waren onverhard en de eerste 
bewoners na de ontginning van de 
Jekschotseweg waren zeker tijdens 
de lange winteravonden op zichzelf 
en elkaar aangewezen. Het kan dan 
ook niet anders zijn dan dat de be-
woners van het gebied het vertier 
in het eigen buurtschap zochten. Zo 
gebeurde het dat er verspreid in het 
gebied dat we nu Weieven noemen 
ook kleine cafeetjes ontstonden. Een 
van die horecagelegenheden was bij 
de ouders van Martien Rovers thuis. 
“We hadden in die tijd het zoge-
naamde verlof A. Dat betekende 
dat we zwakalcoholische dranken 
mochten schenken. Sterke drank 
verkochten we niet in het café. Maar 
mensen die graag een borreltje had-
den, konden dat buiten het café bij 
ons moeder in de keuken gewoon 
kopen”, zegt Martien. Zo blijkt maar 
dat het ontduiken van regels van alle 
tijden is.

v.l.n.r. adrie Koster, Martin Rovers, pieter Schoenmakers en Drea Rovers. Frans Sijbers ontbreekt op de foto.
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ROXS 

ROXS 

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

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

€1999,-

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

Van €449,- voor €369,-

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

w w w.elec troworldroxs.nl

In november 

10 % bestedingskorting 

of 5 % contante korting

vraag naar de 
actie-voorwaarden 

in de winkel
WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD

Klussendienst klaart 200e klus

Eind oktober 2013 werd vanuit Welzijn de 
Meierij de klussendienst in het leven geroe-
pen voor mensen met een krappe beurs. Be-
langeloos sloten een aantal vrijwilligers zich 
bij het initiatief aan. Inmiddels is het ruim een 
jaar later en zijn er heel wat kleine klussen in 
en om huis uitgevoerd. Iedere maandag ko-
men de mannen bij elkaar en worden de klus-
sen verdeeld. Voor afgelopen vrijdag werd de 
200e klus ingepland. In een Rooise tuin werd 
een jonge boom aangeplant. 

“Vanuit de gemeente kregen we als doel opge-
legd om jaarlijks 80 klussen te klaren”, vertelt 
welzijnscoördinator Elly Vissers. “Die doelstel-
ling hebben we ruimschoots gehaald. Daarmee 
kunnen we concluderen dat de behoefte naar 
de klussendienst er zeker is.” Welzijn de Meierij 
hecht ook veel waarde aan de sociale factor die 
de mannen van de klussendienst bieden. Iedere 
klus wordt per tweetal aangenomen en uitge-
voerd. En na afloop drinken ze vaak nog ‘effe 

een bakkie koffie’ bij de klant. De vrijwilligers 
blijven er nuchter onder “Het is leuk om telkens 
weer een ander klusje uit te mogen voeren”, 
zegt een van hen. “De ene keer gaat het om 
een klusje in de tuin en dan weer om een schil-
derij om op te hangen. Veel mensen vinden 
het een hele drempel om ons te bellen, maar 
na afloop zijn ze eigenlijk altijd tevreden.” De 
200e klus was gewoon een klus als alle ande-
ren. Toch leek het haast te mooi om waar te 
zijn. Een jonge boom planten als symbool voor 
een jong initiatief. Na het eerste jaar heeft de 
klussendienst klaarblijkelijk wortel geschoten. 

Mensen met een kleine beurs, die de klusjes niet 
zelf (meer) kunnen uitvoeren, kunnen rekenen 
op de klussendienst. Alleen eventuele materi-
aalkosten en een kleine tegemoetkoming in de 
kosten (€2,50 per half uur)  zijn voor rekening 
van de aanvrager. Neem voor meer informatie 
contact op met Welzijn De Meierij via 073-544 
14 00 of info@welzijndemeierij.nl. 

Kerstbomen; in alle 
soorten en maten

Aanschaf, waar let je op?
Geen zin in een kerstboom die na drie dagen zijn 
naalden al kwijt is? Of een boom die na aanschaf 
niet blijkt te passen? Als je bepaald hebt waar de 
boom komt te staan, meet dan hoe hoog je de 
boom wilt hebben. Bekijk ook of de boom breed 
kan zijn of dat juist een wat smaller model beter 
tot zijn recht komt op de gekozen plek.

Wil je de boom zo lang mogelijk goed hou-
den en zo min mogelijk naaldverlies, dan kun 
je voor binnen beter een boom met kluit of in 
pot kiezen. Koop je een afgezaagde boom, zet 
hem dan in een kerstboomstandaard met water-
reservoir, zodat je de boom water kunt geven. 
Zaag de onderste 5 cm van de stam af, voordat 
je hem in de standaard zet.

Soorten:
1.  De meest bekende en verkochte kerstboom is 

de groene kerstspar (Piceaabies). Deze boom 
laat binnen sneller zijn naalden vallen dan de 
wat duurdere soortgenoten. 

2.  Het naaldverlies van de Servische spar (Pi-
ceaomorika) is wat minder dan van de groene 
spar. De vorm van de boom is mooi en sierlijk.

3.  De blauwspar(Piceapungens) heeft stevige 
takken en is een wat gedrongen, mooie 
boom met weinig naaldverlies. De naalden 
zijn wel scherp.

4.  De Nordmann(Abiesnordmanniana) houdt 
het binnen lang uit met weinig of geen naald-
verlies. De lange, glanzende naalden zijn 
donkergroen en prikken niet.

De boom mag bij aankoop nooit groene naal-
den verliezen, hij is dan niet vers! Schud de 
boom dus eens flink heen en weer voordat je 

hem koopt.

Tips, zodat de kerstboom zolang mogelijk mooi 
blijft:
Laat de boom acclimatiseren: zet hem eerst een 
dag in de garage of schuur en verhuis hem dan 
pas echt naar binnen. Zet de boom niet te dicht 
bij de verwarming. Hierdoor droogt hij snel uit 
en gaan de naalden eerder vallen. Geef een 
boom met kluit meteen een paar liter water. 
Daarna heeft de boom genoeg aan een halve 
tot één liter water per dag. Universele planten-
voeding houdt de boom langer in conditie en 
helpt ook tegen het uitvallen van naalden. 

Goed alternatief:
Helemaal hip is de alternatieve kerstboom. Je 
ziet ze op alle mogelijke manieren. Van hou-
ten kerstbomen, plat of met draaiende takken, 
huishoudtrapjes versierd met lichtjes en hangers 
tot kerstkaarten op de muur in de vorm van een 
kerstboom. Hang of zet er leuke spulletjes in, 
lichtjes erin en het plaatje is compleet. 

Ook met takken kun je groen in huis halen zon-
der dat je een grote boom binnen zet. Denk 
bijvoorbeeld eens aan gesnoeide eiken boom-
toppen of berkentakken, zet drie forse takken 
samen in een pot, versier ze en de boom is klaar. 
Helemaal trendy is de Ilex (hulst). Deze zijn er 
in diverse vormen en maten, leuk met sneeuw, 
lampjes, ballen etc. Van een tafelmodelletje tot 
één van wel 3 meter hoog. Ook dwergconi-
feertjes lenen zich perfect voor de alternatieve 
boom.

Voordeel van de alternatieve kerstboom: geen 
uitvallende naalden, herbruikbaar en het is een 
keer wat anders!

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/hvdm

Heeft u woonvragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen 17u en 20u

zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor aan de Stationsstr 32 in Boxtel of aan de

Jan Tinbergenstr 1 in Sint-Oedenrode voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kom  maandag 1 december naar onze inloopavond

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

zitten onze
adviseurs voor
u klaar!

Iedere eerste
maandag van

de maand
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ESSO BONGERS
Als u 29 november komt tanken, 

zal zwarte piet wat aan de kleintjes schenken.

ESSO BONGERS SCHIJNDELSEWEG 19

Van 10:00 uur tot 14:00 uur zullen er zwarte pieten aanwezig zijn met snoepzakjes voor de kinderen

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Te koop aangeboden kantoorinventaris vanwege 
herinrichting van ons gebouw. 

Het betreft bureaus, ladenblokken, diverse kasten, 
stellingkasten, stoelen, etc., etc.

De verkoop vindt plaats op 
donderdag 27 november a.s. 

van 13.00 tot 17.00 uur 
op de Kortestraat 3 Sint-Oedenrode. 

Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
De gekochte spullen dienen direct meegenomen 

te worden tegen contante betaling!
 (geen pinmogelijkheid)

www.osgmetrium.nl    www.osg.nl / www.metrium.nl
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UITSLAG
Winkelen in het centrum

Winkeliersvereniging Rooi2000 en het 
Centrummanagement zijn volop be-
zig om te onderzoeken wat de wen-
sen zijn van het winkelend publiek. 
De afgelopen weken zijn er twee 
enquêtes gehouden. Eén consumen-
tenenquête en een onderzoek onder 
de leden van TipMooiRooi. Daarin 
werden thema’s aangesneden als 
‘koopzondagen’ en ‘openingstijden’. 
Er is al enige tijd discussie over de ope-
ningstijden in het centrum van Sint-
Oedenrode. Met name de koopavond 
staat ter discussie. Daarom pakken 
Rooi2000 en het Centrummanage-
ment de handschoen weer op om het 
punt voor eens en altijd ‘op te lossen’.  

Ook de leden van TipMooiRooi bogen 
zich dus over de kwestie. Hen werd 
voorgelegd of ze liever gebruik zou-
den maken van een Koopavond, óf 
de voorkeur gaven aan de mogelijk-
heid om iedere dag tot 19.00 uur te 

Nee (54%)
Ja (30%)
Weet niet (16%)

Precies goed (53%)
Weet niet (26%)
Dit zijn er te weinig (13%)
Dit zijn er te veel (9%)

Een koopavond per week (44%)
Verruiming naar 19.00u (31%)
Geen voorkeur (23%)
Weet niet (2%)

Soms (53%)
Nee (32%)
Ja (14%)

als de winkels doorde-
weeks open zijn tot 
19.00 uur. zou u daar 
gebruik van maken?

Bezoekt u de 
koopavonden 
in Sint-oedenrode?

waar geeft u de voorkeur 
aan: eens per week koop-
avond of een verruiming 
van de openingstijden 
naar 19.00u?

wat vindt u van het 
aantal koopzondagen in 
Rooi?

kunnen shoppen. Uiteindelijk gaf 54% 
van de ondervraagden aan dat het van 
dat laatste geen gebruik zou maken. 
De discussie binnen het panel is even-
eens levendig. Enkele reacties: ‘18.00 
uur is lang genoeg. Van mij mag het 
verschil tussen de dag (winkels open) 
en de avond (uitgaan) gewoon gemar-
keerd worden. In veel gezinnen zijn de 
salarissen (of uitkering) zodanig dat 
langere openingstijden (en meer ver-
leiding) contraproductief zijn. Voor de 
kleine winkeliers betekenen langere 
openingstijden niet meer verdiensten 
maar wel minder vrije tijd.’ ‘Waar-
schijnlijk niet. Enige winkels waarbij dit 
nodig is, zijn de supermarkten en die 
zijn al in de avond uren open.’ ‘Zit er 
niet echt op te wachten. Maar om nou 
nee te zeggen, da`s weer een ander 
verhaal. Ligt eraan of ik op tijd thuis 

ben van het werk.’

De koopavonden in het centrum lijken 
steeds minder vaak bezocht te wor-
den. Toch geeft 53% van de panelle-
den aan dat het soms wel gaat winke-
len tijdens de koopavond op vrijdag. 
14% vulde volmondig ‘ja’ in en zegt 
daarmee dat het de koopavonden be-
zoekt. Toch valt in reacties te lezen dat 
de wens groot is dat de openingstijden 
gelijk zijn. ‘Graag zou ik dan zien dat 
alle winkels dezelfde openingstijden 
aanhouden en niet de een om 20:00 
uur dicht en een ander om 21:00 uur. 
Een sluitingstijd voor alle winkels ge-
lijk”, aldus een panellid. Zoals gezegd 
gaan Rooi2000 en het Centrumma-
nagement met de kwestie aan de slag. 
Dat zal uiteraard ook in overleg gaan 
met de winkeliers.  

Bereiding:

Zet een pan water op het vuur, 
zorg dat het water kookt. Snijd 
de kipfilet in kleine blokjes, 
kook deze in het water gaar.
Laat ze afkoelen en snijd ze in 
kleinere stukjes.

Maak alle groenten goed 
schoon. Verwijder de schil van 
de courgette als deze bitter 
smaakt en schil ook de broc-
colistelen als ze hard en 
vezelig zijn. 

Snijd alle groenten in grove 
stukjes en kook ze samen met 
de tijm gaar in een pan met 
een beetje water.

Pureer de soep, voeg bouillon 
en meer (heet) water toe
en laat de soep nog even 
geheel doorwarmen. Breng 
verder op smaak met een 
beetje zout en peper.

Provinciaal lekker eten in kaart!

Hallo 
Brabant
 
Voorgerecht: Groene groentensoep

www.smakelijkbrabant.nl
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Hallo 
Brabant
 

Ingrediënten:

- 450 gr broccoli

- 3 preien

- 300 gr courgette’s

- 1 kleine ui

- tijm

- 1 dl room

- groentebouillon 

- kipfilet

12:00 100%

Bron: www.biernet.nl/

Volg ons op:

Cadeau-idee voor 
de feestdagen:
Klompen &

Klompsloffen 
in vele maten en 
allerlei kleuren

Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode
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Jeannette
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

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

Spelavond in café d’n Dommel

Een eerste kennismaking met ’t Roois Spelleke
Terwijl de eerste uitgaven van ’t Roois 
Spelleke aan huis zijn uitgedeeld 
door de bedenkers Björn en Moniek 
Vijfvinkel, werd afgelopen donderdag 
een spelavond gehouden in café d’n 
Dommel. Veel mensen kwamen niet 
op het spelletjesfestijn af, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

Voor Björn en Moniek was het best 
even spannend om te ervaren wat 
het spel doet met spelers. Na twee 
vragen en enkele worpen werd dat al 
snel duidelijk. De telepathie-, teken- 
en woordspelletjes deden de heren 
en dames aan tafel lachen en gieren. 
Ook de verrassende en best pittige 
vragen over Sint-Oedenrode werden 
glimlachend en met enige moeite be-
antwoord. Het was vooral een ont-
dekkingstocht. De toegevoegde krant 
met vragen en antwoorden ging 
van hand naar hand. Gejuicht werd 
er als de kluis werd leeg getrokken, 

gesneerd als iemand een beurt over 
moest slaan of een fiche in diende te 
leveren. De komende weken zullen 
vele Rooienaren eenzelfde plezierige 

avond gaan beleven als ze het spel uit 
de inmiddels bekende koker halen. 
Onder de kerstboom of met de Sint 
hijgend in de nek. 

Zwarte Pieten bezoeken weekmarkt

Iedereen weet het inmiddels: Sint 
en Piet zijn in het land. Vele daken 
zijn al beklommen, vele schoentjes 
gevuld met lekkers. Vrijdag staat een 
bezoek aan de Rooise weekmarkt op 
het programma. De Pieten hebben 
nu al zin kinderhandjes te voorzien 
van pepernoten en ander lekkers. 

Tijdens de weekmarkt van vrijdag 28 
november zullen de Pieten op zoek 
gaan naar lieve kinderen.
Ze zijn daarvoor speciaal uitgenodigd 
door de kooplieden van de markt die 
wekelijks gehouden wordt in het cen-
trum.

Mats
Trots en blij zijn we met onze

Kervel 5
5491 KK Sint-Oedenrode

Koen, Katja en Joni 
Langenhuijzen

geboren op 
24 november 2014

Pro� ciat Opa 
X Mike en Stef 

DUBBELE 

SPAARPUNTEN

TOT EIND 2014Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Sinterklaastip
Gourmetschotel Verheijen 

met o.a. gemarineerde kipfi let, biefstuk, 
gemarineerde varkenshaas, gourmetsaté, 

gourmetburger en gourmetvinkje 
à € 6,95 per persoon (250-280 gram)

deze gourmetschotel kunt u aanvullen met:

gourmet-compleet* 
met o.a. sausjes, rauwkostsalade (huis- of koolcashewsalade), 

stokbrood (om zelf af te bakken) en kruidenboter 
à € 5,50 per persoon  (vanaf 4 personen)

*dient vooraf besteld te worden

Vrijdag 5 december zijn wij 
tot 17.00 uur open!

Heuvel 26, 5492AD Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 24 63   •   www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Mooi op  leeftijd
‘Ontwikkelingen rond artrose’
Het thema Artrose is weer volop in be-
weging en op dit moment lopen diver-
se nieuwe onderzoeken. Er zijn echter 
ook nieuwe ontwikkelingen te melden 
over o.a. de behandeling van Artrose.
Daarom vinden wij het zinvol om u 
over al deze zaken te informeren.

De Reumapatiëntenvereniging  
’s-Hertogenbosch e.o. organiseert dan 
ook een voorlichtingsbijeenkomst over 
dit thema met deskundige sprekers. 
Datum:   woensdagavond  3 december 
2014  
Tijd: 19.00 (tot ca. 21.00 u)  
Locatie:  Sociaal Cultureel Centrum 
PERRON-3 (theaterzaal), Hoff van 

Hollantlaan 1, Rosmalen 
Toegang: openbaar toegankelijk en 
vrij entree.
Medewerking verlenen:
• Drs. M.A.W. Geurts, 
reumatoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis 
te ‘s-Hertogenbosch 
• Drs. A.J. Smink, 
voormalig onderzoeker Reumacen-
trum  Sint Maartenskliniek te Nijme-
gen
Wij kunnen u dan als welkomstge-
schenk het prachtige zorgboek over 
Artrose aanbieden……… geheel 
gratis! Info: Gerrit van der Zalm -  
tel: 0411–607193  /  
gvdzalm@kpnplanet.nl 

KBO Cultuurclub naar concert nieuwe artistiek 
leider Theaterkoor Rooi
Donderdag 20 november hield de 
KBO een trip naar het lunchpauze-
concert in het Philips Muziekcen-
trum in Eindhoven. Op het pro-
gramma stond een optreden van 
het Kamerorkest Masterstudenten 
Tilburg en Maastricht onder leiding 
van Raf De Keninck, de artistiek lei-
der van Theaterkoor Rooi.

Door: Bert de Graaf

Om 12.30 uur begon het Kameror-
kest met ‘Darkness’, een werk van 
Stéphane Vande Ginste. Dit werk is 
gebaseerd op het gelijknamige ge-
dicht van Lord Byron, waarin hij het 
einde der tijden op zeer plastische 
wijze beschrijft. Het was een zeer in-
drukwekkend muziekstuk en profes-
sioneel gespeeld.

Daarna hoorden de KBO’ers het 
‘Kleines Requiem für eine Polka’ van 
H. Gorecki. Deze Poolse componist 

inspireerde zich op de polyfonie van 
Palestrina en liturgische orgelmu-
ziek, maar evenzeer op de dynamiek 
van Beethoven en zelfs op eenvou-
dige ‘boerenmuziek’. Het requiem 
voor een Poolse vrouw (Polka) is een 
smeltkroes van al deze muziekstijlen. 
Ook van dit werk werd je even stil. 

Dirigent Raf De Keninck werd ge-
boren te Duffel in 1973. Voor zijn 
bijzondere inzet op vlak van heden-
daagse kamermuziek ontving hij 
diverse prijzen. Ook was hij vijftien 
jaar lang artistiek leider van het Ema-
non Ensemble waarmee hij meer dan 
honderd werken creëerde. 

’t Onderonsje: wintervoer maken
Iedereen vanaf 55 jaar is op donder-
dag 27 november welkom bij ’t On-
deronsje in het Damiaancentrum. U 
gaat wintervoer voor vogels maken.

Op donderdag 27 november is er 
weer een Onderonsje van 14:00 tot 
16:00 uur in het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg 46. Iedereen 
vanaf 55 jaar mag deelnemen. En 
wederom is er een mooi programma. 
Deelnemers gaan zich bezighouden 
met het maken van pindakoordjes, 
vetbollen en andere hulpmiddelen 
voor de vogeltjes die hier blijven zo-
dat ze de winter door kunnen komen. 

Hoewel er voor de benodigde mate-
rialen wordt gezorgd, mag u ook zelf 
het een en ander meebrengen.

Ze starten om 14:00 uur met kof-
fie of thee, en natuurlijk hebben ze 
er ook wat lekkers erbij. ‘t Onder-
onsje is een plaats van ontmoeting 
en gezelligheid. Aanmelding voor 
dit Onderonsje is wel nodig. U kunt 
zich aanmelden bij Diny Kuijpers van 
Welzijn de Meierij (073 - 544 14 00) 
of bij Rina Hollering (06 40 33 16 
32). U betaalt € 1,50 per persoon. 
Graag uiterlijk op maandag 24 no-
vember aanmelden.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Huwelijkse voorwaarden, samen-
levingscontract en testament
U bent een aantal jaren geleden ge-
trouwd of  bent gaan samenwonen. 
Daarvoor heeft u bij de notaris huwelijk-
se voorwaarden of een samenlevings-
contract op laten stellen. Daarnaast 
heeft u waarschijnlijk ook een testa-
ment laten maken. U heeft de akte(s) in 
de kast gelegd bij de belangrijke papie-
ren en denkt het goed geregeld te heb-
ben, geen omkijken meer naar.

Weet u nog wat u toen samen heeft 
afgesproken? En wat de huidige con-
sequenties ervan zijn, met de gewijzig-
de fiscale wetgeving?  Het is belangrijk 
om dit tussentijds te (laten) checken, 
zodat u niet voor onverwachte verras-
singen komt te staan bij bijvoorbeeld 
echtscheiding of overlijden. 
Voor het wijzigen of opheffen van 

huwelijkse voorwaarden is overigens 
geen toestemming meer vereist van 
de rechtbank. Hiervoor kunt u bij de 
notaris van uw keuze terecht. 
Uw testament heeft een houdbaar-
heidsdatum. Zeker als dit is opgemaakt 
vóór het jaar 2010. Wellicht wordt 
hetgeen u bedoeld heeft met uw laat-
ste wil door de veranderde wetgeving 
heel anders uitgelegd. Ook als u géén 
testament heeft gemaakt kan dit nu 
anders uitpakken dan voorheen.  
Dit zijn voorbeelden die wij in de da-
gelijkse praktijk regelmatig tegenko-
men. Het is belangrijk om hier samen 
met een deskundige naar te kijken. 

Lucy Bax-Koenders RB, belastingadvi-
seur bij Bekkers Accountants
www.bekkersaccountants.nl

advertorial

Rina van de Ven – Joosten 25 jaar lid van Martinuskoor

Zaterdag 22 november vierde het 
Sint Martinuskoor  haar jaarlijkse 
Ceciliafeest bij ’de Vriendschap’ in 
Boskant. De partners van de koor-
leden waren hiervoor ook uitgeno-
digd.

Er was dit jaar in het koor slechts 
één jubilaris. Dat was mevr. Rina 

van de Ven – Joosten.  Zij is 25 jaar 
geleden lid geworden van het Sint  
Martinuskoor en is altijd een heel 
trouw lid geweest. Na verloop van 
jaren, toen ze wat meer vrije tijd 
kreeg, is ze ook lid geworden van het 
koor dat zingt bij ’Rouw en Trouw’.
Rina zingt graag en de andere leden 
hopen dat zij dat nog lang mag en 

kan blijven doen.
De voorzitter, Mies Bekkers,  over-
handigde Rina de oorkonde van de 
Gregoriusvereniging en spelde haar 
de bijbehorende onderscheiding op. 
Zij kreeg ook nog een zilveren 
draagspeldje met een afbeelding van  
Gregorius en een prachtig boeket.

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

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

zaterdag 29 november gesloten
Andere dagen en avonden op afspraak!

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode | T: 0413-472642 
info@vandeursendiervoeders.nl | www.vandeursendiervoeders.nl
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Voor de feestdagen
Gourmet compleet 

per persoon 13 euro
Met diverse soorten vlees: runds, varkens en kip.

Huzarensalade
Twee soorten rauwkost

Vruchtensalade
Stokbrood en kruidenboter

Drie koude sausjes
Gesneden uien, paprika’s en champignons

Krielaardappeltjes

letter type.

Baskerville Old face

Bell MT

Arial

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE

M .ob.0

letter type.

letter type.

letter type. Young Baroque plain

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode 

Fruitboerke@trined.nl

6 509 12 136

CATERING & BARBECUE SERVICE

M .ob.0

Huisstijl  Cor het Fruitboerke in eps  /ai

Voor de feestdagen 
of gewoon een gezellig avondje

Gourmet compleet  13 euro p.p.
Luxe huzarensalade*     7 euro p.p.
Zalmsalade*    10 euro p.p.
gegarneerd met div. soorten vis

*Huzaren- en zalmsalade minimaal 4 pers.

Het is er weer, weer voor!!!
Barbecue compleet vanaf € 12,00 p.p.
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Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode
Telefoon: O6-50912136

Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-50912136 - Fruitboerke@trined.nl

GOurmeT  COmPleeT
Met bieflapjes/mini-vinken/kipfilet lapjes/

mini-hamburgers/speklapjes/ shoarmareepjes/
varkenslapjes/gesneden uien /paprika/

champignons/krielaardappeltjes/
huzarensalade/2 soorten rauwkost/

vruchtensalade/stokbrood/kruidenboter 
en 3 sausjes

€ 13,00 
P.P.

A C T I E

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

3
HALEN 

2
BETALEN

* Actie geldig tot 16 april 2014

Heuvel 15a
5492AC Sint-Oedenrode 

T: 0413-330838*actie loopt t/m 14 december

Rondje door de eregaler� 
Dat zowel oudere als wat jongere Bra-
banders dezelfde provinciale humor 
hebben, bewees de 27e editie van 
de Rooise Klompenklets afgelopen 
weekend. Drie dagen lang lagen ze 
samen krom van het lachen. Met dank 
aan KV de Narrekap, de carnavalsclub 
die het evenement al jaren met verve 
organiseert.

Het meest lastige aan het geheel is het 
samenstellen van een boeiend pro-
gramma. De scouts van De Narrekap 
lijken daar echter geen enkele moeite 
mee te hebben. Ze trommelden enkele 
oude bekenden op, maar voegden 
eveneens debutanten aan het geheel 
toe. Waar andere jaren nog wel eens 
tonpraoters desolaat op het podium 
stonden, omdat de zaal de grappen 
niet helemaal waardeerde, bleek dit 
jaar iedere buut een schot in de roos. 
Een voorstelrondje door de eregalerij:

René van Boxtel: vroeg op de avond 
kwam deze beschonken vrijgezel 
waggelend het podium op. De zaal 
moest nog warm worden. René ook, 
maar na een paar minuten wond hij 
het publiek om zijn vinger. als op een 
hekje ‘omlopen’ staat, dan komt bij 
hem niet op om achterom te gaan. 
nee hoor, René loopt het hek dan ook 
echt om. Eén van zijn betere grappen: 
‘Schoonmoeder mag van mij 117 wor-
den. het liefst morgen al.’

hans Eijkemans: Deze kletser liet en-
kele weken geleden in deze krant al 
doorschemeren dat hij als hannes de 
zalen afstruint. hij presenteerde één 
van de sterkste staaltjes tonpraoterij. 
Enkele van zijn bakken: ‘ons vrouw 
rijdt een volkswagen tsunami. Dat is 
een grote Golf.’ ‘ik ging solliciteren 
als metselaar. Daar zei d’r inne. Kof-
fi e? Dè drinkt ik ’s merges nie. Dan 
kan ik d’n hille dag nie slapen.’ 

De helmonder Rob Scheepers kwam 
daarna. als EhBo’er maakte hij de 
nodige avonturen mee. vooral zijn 
‘gruwlijk lillike’ vriendin patrice moest 
het ontgelden. volgens hem is ze zo 
lelijk dat de buurman had ingebroken 
om de gordijnen dicht te doen. En zo 
lelijk dat zelfs de verzekering haar niet 
wilde dekken.

hans verbaarschot baarde vooral op-
zien als man van een zwangere vrouw. 
ondanks zijn pogingen om veilig te vrij-
en met verkeershesjes en schoenen met 
stalen neuzen aan, ambulancepersoneel 
met een brancard, een gevarendriehoek 
en Rob Geus van de Smaakpolitie naast 
zijn bed, lukte het hem toch zijn vrouw 
te bezwangeren. zijn beste grap ging 
echter over voetbal. ‘Johan cruijff deed 
met ajax mee tegen helmond Sport. De 
bus kon het stadion niet vinden. cruijff 
vroeg de weg aan een echte helmonder. 
hoe kom ik bij helmond Sport? vroeg 
hij. ‘veul trèène maotje, veel trèène.’

Jasper van Gerwen, bekend van zijn 
kinderachtige voorkomen in zijn scou-
tingpakje, moest er heel even voor 
werken om het publiek te winnen. 
het lukte hem echter op onnavolg-
bare wijze. ‘waarom houden mannen 
van vrouwen in leer? omdat ze dan 
het meest naar een nieuwe auto rui-
ken’ was een prima grap. zo had hij 
er meer. Maar vooral toen de gitaar 
tevoorschijn kwam, brak het publiek. 
De echoput kreeg hen aan het lachen 
én aan het klappen.

lomp en bruut, zo kon je Jan Strik 
het best omschrijven dit weekend. als 
hoogleraar nam hij vooral ‘de vrouw’ 
op de hak. het waren dan ook voorna-
melijk de mannen die bulderden. Slim-
migheidjes passeerden de revue, maar 
het verhaaltje over de koelkast die naar 
een in de tuin werkende buurman werd 
gesmeten kreeg het meeste lof.

net als vorig jaar mocht Berry Knap-
en afsluiten. Ditmaal als konijnen-
fokker. vorig jaar brak hij de tent af, 
dit jaar niet helemaal, maar natuurli-
jk kwam zijn klasse bovendrijven als 
een Duracel-stamper op volle toeren. 
‘M’n kennijnt zen zo slim’, riep Berry. 
‘drie weken vur Kerst beginne ze te 
miauwe.’ En zo lustte hij er nog wel 
een paar…

Sint met oldtimer en bijzondere fi etsen in Nijnsel
Ook dit jaar heeft Sint met zijn pie-
ten Nijnsel bezocht. Met een chi-
que oldtimer, bijzondere fietsen, 
Elvis-piet, spelletjes en muziek van 
Harmonie Nijnsel trok de stoet door 
de straten waarna het in de Beckart 
groot feest was. 

Met The Voice of Sint, een optreden 
van Elvis-piet met het nummer zwaai 
en natuurlijk spellen en touwtrek-
ken hebben alle kinderen en ouders 
genoten van een heerlijke middag. 
Voldaan ging ieder met een lekkere 
verrassing weer huiswaarts en de 
verkeerd bezorgde rode zakken wor-
den door de hulppietjes vast weer 
naar school gebracht.

Sint met oldtimer en bijzondere fi etsen in Nijnsel

Het kan ook 
anders!anders!anders!

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.
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Rabobank Hart voor Elkaar: 
geef uw stem aan de Zevensprong

Op 25 november hebben alle leden 
van Rabobank Hart van de Meije-
rij een stemkaart binnen gekregen. 
Hiermee kunnen zij stemmen op 
een aantal deelnemers aan de actie 
Hart voor Elkaar. Op deze manier 
kunnen zij bepalen welke vereni-
gingen een sponsorbijdrage moeten 
ontvangen.

Stichting de Zevensprong is één van 
de deelnemers waarop gestemd kan 
worden, en hoopt op uw stem! De 
Zevensprong verzorgt elk jaar een 
kindervakantieweek voor alle Rooise 
kinderen uit groep 3 en 4 van de ba-
sisschool en speciaal onderwijs. Elk 
jaar genieten zo’n 300 kinderen van 
een fantastische, sportieve, creatieve 
en uitdagende week.

De Zevensprong is voor de organisa-
tie voornamelijk afhankelijk van gif-
ten en sponsors. Een bijdrage vanuit 
de Hart voor Elkaar-actie is daarom 
meer dan welkom!
Ieder lid van de Rabobank mag in 
totaal 5 stemmen uitbrengen, waar-
van maximaal 2 op dezelfde deelne-
mer. Meer info is te vinden op 
www.rabobank.nl/hvdm of 
www.zeven-sprong.nl 

advertorial

Wij zijn op 
zoek naar 
moderne, 

goed afgewerkte 
starterswoningen!

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

tel: 0413-490000   
info@dekoningmakelaardij.nl     
www.dekoningmakelaardij.nl

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

30 november 2014 
open zondag 

van 12.00 tot 17.00 uur

Ooh kom er 
eens kijken!

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Venetië; de stad van liefde en water
Er worden huwelijken gesloten. Ver-
liefde stellen gaan er heen om van el-
kaar te genieten. De noord-Italiaanse 
stad Venetië loopt over van de liefde. 
Maar regelmatig ook van zeewater. 
Door het vele water, raakt de bodem 
verzadigd en zakt de stad beetje bij 
beetje. Daarom zijn Nederlandse ex-
perts ingevlogen om het probleem 
voor eens en voor altijd op te lossen. 
Teun Leenderts uit Olland mocht 
daar maandenlang zijn steen aan bij-
dragen. Als student civiele techniek, 
met richting watermanagement.

Zijn vader zit in het glas, maar Teun 
(20) wist van jongs af aan dat hij iets 
met water wil gaan doen. Waterover-
last is een mondiaal probleem. Bijna 
iedere dag valt er wel iets over te le-
zen in de kranten. De waterramp in 
New Orleans staat nog op het net-
vlies, evenals de overstromingen in 
Engeland en de grote problemen in 
Azië ieder jaar. Teun heeft zich er in 
vastgebeten. Hij slurpt de informatie 
op. Na zijn stage in Choggia (Venetië) 
is hij nu nog zekerder van zijn zaak. 
Hij wil verder in het watermanage-
ment.
Veertien weken lang is Teun in Vene-
tië geweest om te helpen en te leren. 
“In het begin was het vooral veel 
luisteren en noteren”, weet de Ol-
lander nog. “Wat ging goed en wat 
ging fout. Er werd van mij verwacht 
dat ik de dagrapporten maakte. Op 
een gegeven moment werd ik ’s mor-
gens op pad gestuurd om een hele 
ploeg aan het werk te zetten.” Na 
een kleine periode van de kat uit de 
boom kijken – Teun kwam binnen 
in een ingespeeld team – vond hij 
steeds meer zijn plek en kon hij zich 

dus volop richten op zijn taken. Teun 
is via Onderwater Techniek Neder-
land (onderdeel van Strukton Civiel) 
in Venetië terecht gekomen. Voor zijn 
opleiding Civiele Techniek Waterma-
nagement is het nodig om een stage 
af te ronden. Het buitenland is geen 
pré, maar deze kans wilde de student 
niet laten liggen. 

Om Venetië in de toekomst tegen 
stijgend water te beschermen worden 
er grote waterkeringen aangelegd. 
Teun: “In een droogdok worden acht 
grote elementen gemaakt die later 
met sleepboten naar de trench (geul 
waar ze in komen te liggen) worden 
gevaren waar ze moeten komen te 
liggen. Door er water in te laten lo-

teun: “hier zijn we bezig met het invaren van het eerste element. het element 
wordt in een inham gedrukt en daar afgezonken. het element diende voor ons 
in de verdere verloop van het project als de ingang tot de volgende elementen.”

 “hier sta ik op één van de vier lifting lugs die de zes “barrier” elementen met een 
afmeting van ongeveer 60x45x11m afzinken. Dankzij de lifting lugs kan de af-
zinkcommandant het element goed begeleiden naar de bodem op 23 meter diep.”

BANDEN 
WISSELWEKEN
BIJ VERSCHUREN BANDEN

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

t(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!
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Vlieland

Je haalt je handen open aan de scherpe
randen van een onweerslucht die met
de lippen opgerold zijn tanden toont.

Achter je ogen vaart snelverkeer alle
eilanden van de landkaart in slaap.
De middag steigert.

Als je ontwaakt onder het stroomstrijkijzer
van de zon ligt koren op akkers
te dampen.

Genadeloos hebben slagregens
de oren van aarde gewassen.

    Kees Hermis

Doe mee aan de RaboRockBand 
2015 contest 

Ook in 2015 nodigt het Tower Fes-
tival in samenwerking met de Ra-
bobank, jonge en talentvolle jon-
gerenbands uit zich in te schrijven 
voor de RaboRockBand contest.  De 
doelstelling van de RaboRockBand 
is er op gericht jeugdige muzikanten 
die wekelijks repeteren op zolderka-
mertjes of in schuurtjes te stimule-
ren in hun verdere muzikale ontwik-
keling. Jeugdbands krijgen de kans 
zich te presenteren voor een breed 
publiek op een echt te gek podium. 
Wie wordt de opvolger van de win-
naars van 2014, Yellow Pants ??

Waaraan moet de band voldoen;
•  De bandleden mogen in 2015 niet 

ouder zijn dan 18 jaar.
•  Bij een band van meer dan 4 perso-

nen mag 1 bandlid in 2015 maxi-
maal 20 jaar zijn en de overige 
bandleden niet ouder dan 18 jaar.

•  De band moet in staat zijn mini-
maal 20 minuten eigen nummers 
of covers te spelen. De muziek-
keuze is geheel vrij en hoeft geen 
link te hebben met de muziek uit 
de jaren 60-70 of 80.

Aanmelden.
•  Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 

2015 via www.Towerfestival.nl/

RaboRockBand.
•  Nadat de inschrijving binnen is, 

wordt door de RaboRockBand co-
ordinator een bezoek ingepland 
voor het bijwonen van een live 
optreden. Dit kan zijn tijdens een 
repetitie of een optreden ergens 
in het land. Laatste bezoekdag is 
zondag 8 maart.

•  De selectie vindt plaats voor 20 
maart 2015.

Finale.
•  De RaboRockBand kent geen 

voorrondes. 
•  De finale vindt plaats op zondag-

middag 19 april in het Vestzakthe-
ater in Son en Breugel.

•  De organisatie zorgt voor een pro-
fessionele geluidsinstallatie. 

De RaboRockBand contest kent 
geen verliezers alleen maar win-
naars. In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren ontvangen alle bands dit 
keer een prijs. Natuurlijk komt er wel 
een winnaar uit de bus en die band 
gaat zoals voorgaande jaren het To-
wer Festival open. Daarbij mogen de 
bandleden een keuze maken uit een 
prijzenpakket welke geheel in het te-
ken staat van hun muzikale ontwik-
kelingen.

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven
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Forel per stuk € 2,50
3 stuks voor € 7,00

 
naast Slagerij Dennis vd Ven

Ook voor pakjesavond kunt u bij ons terecht 
voor heerlijke salades.

pen, zakken ze op hun plek. Als ze er 
eenmaal liggen dan worden er klep-
pen aan bevestigd die dicht kunnen 
als er teveel water komt. Dat doen 
de Italianen in het voorjaar. Ik heb 
meegeholpen met het afzinken van 
zes van de acht elementen. We werk-
ten soms wel zes of zeven dagen in 
de week en ook regelmatig ’s nachts. 

Dat was behoorlijk pittig. Omdat het 
soms ook gevaarlijk werk was door de 
harde stroming, was het van belang 
om met zijn allen wakker en scherp te 
blijven. Elkaar vertrouwen hoort daar 
ook bij. Ik heb er veel van geleerd.”
Of Teun later in het buitenland wil 
werken? Dat weet hij nog niet. De 
kans is natuurlijk groot dat hij er 
met regelmaat terecht komt als hij 
doorgaat in deze professie. Hoe-
wel ook in Nederland veel gebeurt 
in zijn vakgebied. “Nederlandse 
bedrijven worden niet voor niets 
overal in de wereld gevraagd om 

problemen met water op te los-
sen”, vertelt Teun gepassioneerd. 
“Dat komt omdat we hier bijna 
alles al uitgevoerd hebben. Water 
is bij ons nog altijd een ‘hot item’. 
Overal wordt op bezuinigd, be-
halve op water. De overheid is zich 
bewust van de gevaren. In acht-
tien gebieden in ons land is ruimte 
gemaakt waar rivieren uit hun oe-
vers kunnen treden. Het grootste 
gevaar ligt namelijk bij de rivieren, 
natuurlijk in combinatie met een 
stijgende zeespiegel.” Teun kan er 
uren over vertellen. Dat is duidelijk. 
Zijn eerste ervaring is in ieder ge-
val een feit. Venetië wordt straks 
een stuk veiliger, mede dankzij die 
jonge gast uit Olland.

“hier is een duiker te zien die met de 
‘wetbell’ te water wordt gelaten. De 
wetbell is een kooi die ervoor zorgt dat 
de duiker geen hinder ondervindt van de 
stroming. tijdens mijn stage ben ik veel 
tijd bij de duikers geweest en heb ik hier 
ook veel mee gewerkt. De duikers had-
den de opdracht om de uiteindelijke af-
zinklocatie klaar te maken en naderhand 
het afwerken van het element.”

“Duidelijk is te zien hoe de situatie is voor afzinken (links, afzinkponton en de 
hoge torens) en na afzinken (rechts de toren die net boven de waterlijn komt). 
Bij iedere afzinkcyclus kwam dit beeld terug. na het afzinken van de elementen 
vormen deze een tunnel voor werknemers en de fundering voor een waterkering 
die venetië in de toekomst moet behoeden van verdere wateroverlast.”

“hier wordt een van de elementen 
afgezonken. De gele toren die je ziet, 
is de toegangstoren en die zal na het 
afzinken net boven water blijven. 
Rechts is het afzinkponton de 'Golia' 
te zien. tijdens het afzinken was dat 
mijn werkplek.”

ZORG VERZEKERING
De basiszorgverzekering

vanaf €72,71 per maand
De premies zijn incl. collecti viteitskorti ng

Deze korti ng geldt ook voor uw aanvullende verzekering

Kijk voor een onafh ankelijk vergelijk op onze site
www.vkgroep.nl

u kunt ook alti jd een afspraak maken met een van onze adviseurs
wij helpen u graag

UW ZORG, ONZE BORG

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

www.vkgroep.nl

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

Welten Juweliers

Boeken:  
Esther Verhoef
 
Film:
Soof
 
Sport:
Paardrijden / Paardensport
Golf
Lopen
 
Drankje:
Witte wijn
Rode wijn
 
Website:
www.weltenjuweliers.nl

De 
favorieten van 

NDe van oorsprong Nijnselse zakenvrouw, Mr. drs. Herna Verhagen, is door het maandblad 
Opzij uitgeroepen tot de Machtigste Vrouw van 2014. Verhagen is voorzitter van de raad 
van bestuur van PostNL. In Nederland zijn er maar twee vrouwen die een beursgenoteerd 
bedrijf leiden. Verhagen is er één van.

Vorige week maandagavond werd de jaarlijkse lijst van ‘100 Machtigste Vrouwen’ 
gepresenteerd door het tijdschrift. Voorzitter van de jury is de oud VVD minister 
Sybilla Dekker. Zij gaf haar mening over Verhagen. Ze vindt dat de oud-Nijnselse direct bij haar aanstelling haar 
stempel drukte door een voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. Daarnaast besteedt 
ze veel aandacht aan diversiteit, zo luidde het oordeel van Dekker. 

ijnselse verkozen tot ‘Machtigste Vrouw van 
2014’

Een paar weken geleden las ik een artikel in 
de krant over multitasken. De moraal van het 
verhaal was dat met de komst van internet en 
smartphones ons leven drastisch is veranderd. 
En daarmee ook de werking van ons brein. 
Ik kon alleen maar instemmend knikken. Ooit 
was ik heel goed in multitasken. Dat was in 
pre-kinder en pre-smartphone tijdperk. De 
komst van kinderen zorgde voor een omslag. 
Daar kan ik gelukkig mee omgaan. Maar die 
telefoon met al zijn mogelijkheden maakt mijn 
leven er niet echt rustiger op. Ik betrap mezelf 
er regelmatig op dat het ding nooit verder 
dan een halve meter bij mij vandaan is. Ik ben 
bijna altijd online, behalve als ik slaap. Meer 
dan nodig is check ik de Facebook-updates. 
Of scroll ik even snel door mijn Twitter-tijdlijn 
op zoek naar interessante nieuwtjes op mijn 
vakgebied. Lees ik ‘even’ het nieuws op AD.nl. 
Of check ik even mijn whatsapp-berichten. En 
elke keer als ik dat doe ben ik weer even van 
mijn taak ‘weg’ en duurt het ook weer een 
minuut of twee om daar weer in te komen. 
Wij vrouwen zijn er eigenlijk best wel trots 
op dat we veel tegelijkertijd kunnen en snel 
kunnen schakelen. Het is wetenschappelijk 
ook bewezen dat vrouwen dat beter kunnen 

dan mannen. Maar waardoor dat komt: daar 
zijn ze nog niet achter. Sommige dingen gaan 
ook prima samen. Bijvoorbeeld een boterham 
eten en de krant lezen. Of de was vouwen 
en nadenken over het avondeten. Dat zijn 
allemaal zaken die we op de automatische 
piloot doen. Echter een boodschappenlijstje 
schrijven terwijl mijn zoon enthousiast een 
verhaal over de totstandkoming van zijn 
fantastische doelpunt verteld, gaat dus niet 
samen. Steeds vaker merk ik dat ik zeg dat ik 
zo moe ben en dat het zo druk is mijn hoofd. 
Waar zou dat nou aan liggen? Inmiddels 
ben ik op het punt gekomen dat ik bewust 
probeer te zijn van niet multitasken. Volgen 
jullie het nog? Ik wil single-tasker worden. 
Ruimte scheppen in mijn brein. Weg van ‘dat 
ding’ dat veel a� eiding geeft. Maar ik vind 
het zo verrekte lastig. Ik kom erachter dat 
ik verslaafd ben aan minstens drie dingen 
tegelijk te doen. En als ik me dan een keer 
concentreer op één taak: dan vind ik dat ik 
niet ef� ciënt ben bezig geweest. Het brein 
zit stom in elkaar. Het artikel dat ik las, sloot 
af met een duidelijke laatste alinea. Tijd om 
de uitknop te vinden en het werkgeheugen 
minder te gaan belasten. Wie doet er mee?

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Weg met multitasken! 

Back to school
Back to school

Buitenspelen
Buitenspelen

TheaterTheater

Vol verwachting
klopt ons h  rt

  

Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

 

Tijdens onze open dagen bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen, 
naar ons geheel nieuwe assortiment cadeauartikelen, zoals geurkaarsen en 
di�users. Ook hebben wij onze collectie met verzorgingsproducten uitgebreid.

Diverse artikelen tot wel 75% afgeprijsd. 
 
Geheel gratis verzorgen wij voor u op deze dagen een make-up advies voor de 
feestdagen.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u tijdens deze dagen 

10% korting op het gehele assortiment.
M.u.v. actie artikelen.

Graag tot ziens bij Schoonheidssalon Beauty Basics

De ultieme ontspanning 
voor een koude winter; 

 
* Hotstone voetmassage
* Gezichtsbehandeling 

incl. harsen/epileren gezicht, 
met een uitgebreide 

gezichtsmassage.
* Afsluiting met een hotstone 
rug-nek en schoudermassage

 
Leuk tijdens de feestdagen cadeau 

te geven of te krijgen !

Schijndelseweg 25, St. Oedenrode 
 T: 06 103 674 48 

E: sint-oedenrode@inessensa.nl
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GRATIS 
TREATMENT
Bij aankoop van een shampoo en conditioner
(T.W.V. € 29,20)

 

 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

Klankbollen 
met kleur-
betekenis 
in rosé en 
zilver

Normaal zal je Koen van de Ven uit Sint-Oedenrode 
niet snel met een handtasje zien lopen. Wel als het 
om zijn eigen product gaat. De QluichiQue handtas, 
een electronic-bag (e-bag), met ingebouwde accu 
om een smartphone mee op te laden. Samen met 
zijn collega studenten van de opleiding ‘Ondernemer 
Detailhandel’ aan ROC de Leijgraaf lanceerde hij een 
lijn.

E-bags, zo heet de ‘student company’ van Koen 
en zijn leeftijdsgenoten. De eerste equivalent is 
de QluchiQue. Een compleet nieuwe tassenlijn 
voor vrouwen, bestaande uit handgemaakt en zelf 
ontworpen clutches met een ingebouwde accu. 
Koen: “Door zorgvuldig het gedrag van onze doelgroep 
in de gaten te houden, weten we waarom en wanneer 
zij behoefte hebben aan een bepaald type comfort. 

Uit zowel interne als externe onderzoeken is gebleken 
dat het uitvallen van een mobiele telefoon behoort 
tot één van de grootste irritaties onder mannen en 
vrouwen van 16 tot 35 jaar. Onze QluchiQue biedt een 
vrij unieke oplossing! Zo hebben dames nooit meer 
een lege telefoon als ze buiten de deur zijn.”
Het oprichten van een studentenonderneming 
behoort tot het afstudeerproject van Koen en 
de andere studenten. Ze moeten het product 
zelf bedenken, vervaardigen en in de markt 
zetten. “We verkopen het meest online via www.
qluchique.nl, maar we zijn ook op zoek naar andere 
verkooppunten”, verklapt de Rooienaar. “Zo staan we 
binnenkort bij Van Tilburg mode op een kerstmarkt. 
Als het product daar aanslaat dan wil de winkel onze 
tas opnemen in de collectie. We willen er in ieder 
geval honderd gaan verkopen. Van dat geld kunnen 

we onze aandeelhouders betalen en doorgaan 
met een nieuwe lijn en nieuwe ideeën.”
Vorige week werd het team van Koen tweede 
tijdens een pitch in het Koning Willem 
I College in Den Bosch. Twintig 
bedrijfjes mochten een product 
promoten. “Het verschil tussen de 
eerste en tweede plek was nihil, 
maar jammer genoeg hebben 
we het toch af moeten geven 
aan de andere partij. Op 
vrijdag 16 Januari kunnen 
we in Tilburg mee gaan 
strijden voor een prijs als 
beste inionderneming van 
Nederland”, kijkt de jonge 
ondernemer vooruit.

Chique tas met modern snufje
we onze aandeelhouders betalen en doorgaan 
met een nieuwe lijn en nieuwe ideeën.”
Vorige week werd het team van Koen tweede 
tijdens een pitch in het Koning Willem 
I College in Den Bosch. Twintig 
bedrijfjes mochten een product 
promoten. “Het verschil tussen de 
eerste en tweede plek was nihil, 
maar jammer genoeg hebben 
we het toch af moeten geven 
aan de andere partij. Op 
vrijdag 16 Januari kunnen 
we in Tilburg mee gaan 
strijden voor een prijs als 
beste inionderneming van 
Nederland”, kijkt de jonge 

verhaal over de totstandkoming van zijn 
fantastische doelpunt verteld, gaat dus niet 
samen. Steeds vaker merk ik dat ik zeg dat ik 
zo moe ben en dat het zo druk is mijn hoofd. 
Waar zou dat nou aan liggen? Inmiddels 
ben ik op het punt gekomen dat ik bewust 
probeer te zijn van niet multitasken. Volgen 
jullie het nog? Ik wil single-tasker worden. 
Ruimte scheppen in mijn brein. Weg van ‘dat 
ding’ dat veel a� eiding geeft. Maar ik vind 
het zo verrekte lastig. Ik kom erachter dat 
ik verslaafd ben aan minstens drie dingen 
tegelijk te doen. En als ik me dan een keer 
concentreer op één taak: dan vind ik dat ik 
niet ef� ciënt ben bezig geweest. Het brein 
zit stom in elkaar. Het artikel dat ik las, sloot 
af met een duidelijke laatste alinea. Tijd om 
de uitknop te vinden en het werkgeheugen 
minder te gaan belasten. Wie doet er mee?
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De 
favorieten van 

NDe van oorsprong Nijnselse zakenvrouw, Mr. drs. Herna Verhagen, is door het maandblad 
Opzij uitgeroepen tot de Machtigste Vrouw van 2014. Verhagen is voorzitter van de raad 
van bestuur van PostNL. In Nederland zijn er maar twee vrouwen die een beursgenoteerd 
bedrijf leiden. Verhagen is er één van.

Vorige week maandagavond werd de jaarlijkse lijst van ‘100 Machtigste Vrouwen’ 
gepresenteerd door het tijdschrift. Voorzitter van de jury is de oud VVD minister 
Sybilla Dekker. Zij gaf haar mening over Verhagen. Ze vindt dat de oud-Nijnselse direct bij haar aanstelling haar 
stempel drukte door een voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. Daarnaast besteedt 
ze veel aandacht aan diversiteit, zo luidde het oordeel van Dekker. 

ijnselse verkozen tot ‘Machtigste Vrouw van 
2014’

Een paar weken geleden las ik een artikel in 
de krant over multitasken. De moraal van het 
verhaal was dat met de komst van internet en 
smartphones ons leven drastisch is veranderd. 
En daarmee ook de werking van ons brein. 
Ik kon alleen maar instemmend knikken. Ooit 
was ik heel goed in multitasken. Dat was in 
pre-kinder en pre-smartphone tijdperk. De 
komst van kinderen zorgde voor een omslag. 
Daar kan ik gelukkig mee omgaan. Maar die 
telefoon met al zijn mogelijkheden maakt mijn 
leven er niet echt rustiger op. Ik betrap mezelf 
er regelmatig op dat het ding nooit verder 
dan een halve meter bij mij vandaan is. Ik ben 
bijna altijd online, behalve als ik slaap. Meer 
dan nodig is check ik de Facebook-updates. 
Of scroll ik even snel door mijn Twitter-tijdlijn 
op zoek naar interessante nieuwtjes op mijn 
vakgebied. Lees ik ‘even’ het nieuws op AD.nl. 
Of check ik even mijn whatsapp-berichten. En 
elke keer als ik dat doe ben ik weer even van 
mijn taak ‘weg’ en duurt het ook weer een 
minuut of twee om daar weer in te komen. 
Wij vrouwen zijn er eigenlijk best wel trots 
op dat we veel tegelijkertijd kunnen en snel 
kunnen schakelen. Het is wetenschappelijk 
ook bewezen dat vrouwen dat beter kunnen 

dan mannen. Maar waardoor dat komt: daar 
zijn ze nog niet achter. Sommige dingen gaan 
ook prima samen. Bijvoorbeeld een boterham 
eten en de krant lezen. Of de was vouwen 
en nadenken over het avondeten. Dat zijn 
allemaal zaken die we op de automatische 
piloot doen. Echter een boodschappenlijstje 
schrijven terwijl mijn zoon enthousiast een 
verhaal over de totstandkoming van zijn 
fantastische doelpunt verteld, gaat dus niet 
samen. Steeds vaker merk ik dat ik zeg dat ik 
zo moe ben en dat het zo druk is mijn hoofd. 
Waar zou dat nou aan liggen? Inmiddels 
ben ik op het punt gekomen dat ik bewust 
probeer te zijn van niet multitasken. Volgen 
jullie het nog? Ik wil single-tasker worden. 
Ruimte scheppen in mijn brein. Weg van ‘dat 
ding’ dat veel a� eiding geeft. Maar ik vind 
het zo verrekte lastig. Ik kom erachter dat 
ik verslaafd ben aan minstens drie dingen 
tegelijk te doen. En als ik me dan een keer 
concentreer op één taak: dan vind ik dat ik 
niet ef� ciënt ben bezig geweest. Het brein 
zit stom in elkaar. Het artikel dat ik las, sloot 
af met een duidelijke laatste alinea. Tijd om 
de uitknop te vinden en het werkgeheugen 
minder te gaan belasten. Wie doet er mee?
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Saskia van den Eshof

Weg met multitasken! 

Back to school
Back to school

Buitenspelen
Buitenspelen

TheaterTheater

Vol verwachting
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Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

 

Tijdens onze open dagen bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen, 
naar ons geheel nieuwe assortiment cadeauartikelen, zoals geurkaarsen en 
di�users. Ook hebben wij onze collectie met verzorgingsproducten uitgebreid.

Diverse artikelen tot wel 75% afgeprijsd. 
 
Geheel gratis verzorgen wij voor u op deze dagen een make-up advies voor de 
feestdagen.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u tijdens deze dagen 

10% korting op het gehele assortiment.
M.u.v. actie artikelen.

Graag tot ziens bij Schoonheidssalon Beauty Basics

De ultieme ontspanning 
voor een koude winter; 

 
* Hotstone voetmassage
* Gezichtsbehandeling 

incl. harsen/epileren gezicht, 
met een uitgebreide 

gezichtsmassage.
* Afsluiting met een hotstone 
rug-nek en schoudermassage

 
Leuk tijdens de feestdagen cadeau 

te geven of te krijgen !

Schijndelseweg 25, St. Oedenrode 
 T: 06 103 674 48 

E: sint-oedenrode@inessensa.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ontvang nu eenOntvang nu een

GRATIS 
TREATMENT
Bij aankoop van een shampoo en conditioner
(T.W.V. € 29,20)

 

 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

Klankbollen 
met kleur-
betekenis 
in rosé en 
zilver

Normaal zal je Koen van de Ven uit Sint-Oedenrode 
niet snel met een handtasje zien lopen. Wel als het 
om zijn eigen product gaat. De QluichiQue handtas, 
een electronic-bag (e-bag), met ingebouwde accu 
om een smartphone mee op te laden. Samen met 
zijn collega studenten van de opleiding ‘Ondernemer 
Detailhandel’ aan ROC de Leijgraaf lanceerde hij een 
lijn.

E-bags, zo heet de ‘student company’ van Koen 
en zijn leeftijdsgenoten. De eerste equivalent is 
de QluchiQue. Een compleet nieuwe tassenlijn 
voor vrouwen, bestaande uit handgemaakt en zelf 
ontworpen clutches met een ingebouwde accu. 
Koen: “Door zorgvuldig het gedrag van onze doelgroep 
in de gaten te houden, weten we waarom en wanneer 
zij behoefte hebben aan een bepaald type comfort. 

Uit zowel interne als externe onderzoeken is gebleken 
dat het uitvallen van een mobiele telefoon behoort 
tot één van de grootste irritaties onder mannen en 
vrouwen van 16 tot 35 jaar. Onze QluchiQue biedt een 
vrij unieke oplossing! Zo hebben dames nooit meer 
een lege telefoon als ze buiten de deur zijn.”
Het oprichten van een studentenonderneming 
behoort tot het afstudeerproject van Koen en 
de andere studenten. Ze moeten het product 
zelf bedenken, vervaardigen en in de markt 
zetten. “We verkopen het meest online via www.
qluchique.nl, maar we zijn ook op zoek naar andere 
verkooppunten”, verklapt de Rooienaar. “Zo staan we 
binnenkort bij Van Tilburg mode op een kerstmarkt. 
Als het product daar aanslaat dan wil de winkel onze 
tas opnemen in de collectie. We willen er in ieder 
geval honderd gaan verkopen. Van dat geld kunnen 

we onze aandeelhouders betalen en doorgaan 
met een nieuwe lijn en nieuwe ideeën.”
Vorige week werd het team van Koen tweede 
tijdens een pitch in het Koning Willem 
I College in Den Bosch. Twintig 
bedrijfjes mochten een product 
promoten. “Het verschil tussen de 
eerste en tweede plek was nihil, 
maar jammer genoeg hebben 
we het toch af moeten geven 
aan de andere partij. Op 
vrijdag 16 Januari kunnen 
we in Tilburg mee gaan 
strijden voor een prijs als 
beste inionderneming van 
Nederland”, kijkt de jonge 
ondernemer vooruit.

Chique tas met modern snufje
we onze aandeelhouders betalen en doorgaan 
met een nieuwe lijn en nieuwe ideeën.”
Vorige week werd het team van Koen tweede 
tijdens een pitch in het Koning Willem 
I College in Den Bosch. Twintig 
bedrijfjes mochten een product 
promoten. “Het verschil tussen de 
eerste en tweede plek was nihil, 
maar jammer genoeg hebben 
we het toch af moeten geven 
aan de andere partij. Op 
vrijdag 16 Januari kunnen 
we in Tilburg mee gaan 
strijden voor een prijs als 
beste inionderneming van 
Nederland”, kijkt de jonge 

verhaal over de totstandkoming van zijn 
fantastische doelpunt verteld, gaat dus niet 
samen. Steeds vaker merk ik dat ik zeg dat ik 
zo moe ben en dat het zo druk is mijn hoofd. 
Waar zou dat nou aan liggen? Inmiddels 
ben ik op het punt gekomen dat ik bewust 
probeer te zijn van niet multitasken. Volgen 
jullie het nog? Ik wil single-tasker worden. 
Ruimte scheppen in mijn brein. Weg van ‘dat 
ding’ dat veel a� eiding geeft. Maar ik vind 
het zo verrekte lastig. Ik kom erachter dat 
ik verslaafd ben aan minstens drie dingen 
tegelijk te doen. En als ik me dan een keer 
concentreer op één taak: dan vind ik dat ik 
niet ef� ciënt ben bezig geweest. Het brein 
zit stom in elkaar. Het artikel dat ik las, sloot 
af met een duidelijke laatste alinea. Tijd om 
de uitknop te vinden en het werkgeheugen 
minder te gaan belasten. Wie doet er mee?
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Voetreflex en Chinese voetreflex, mas-
sage en massagetherapie.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Yoga, massage, balans. dinsdagavond 
zwangerschapsyoga, aanvang 20.15u
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans. 
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenro-
de 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
Garagedeuren, rolluiken
binnen- buitenzonwering
horren, en bedrijfsdeuren.
Onderhoud en reparatie!
Bel. 0499-327470
www.royalmontage.nl
--------------------------------------
Paardrijlessen klassieke rijkunst op 
prachtige top kwaliteit Spaans Vol-
bloed Paarden (P.R.E.) hengst/ruin, 
betrouwbaar temperament. Zeer ge-
schikt voor ruiters, die meer willen 
dan manegepaarden of met eigen 
sportpaarden (elk niveau, elke dis-
cipline) beter gaan presteren. Info: 
0617009012 na 18.00 uur.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 / 
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Kerstbomen: uitzoeken op het veld, 8 
euro per stuk. Lieshoutseweg 57, Nijnsel
--------------------------------------
Te huur/Te koop / info 06-55783935
Van Leeuwenhoekweg 14 te Schijndel
2 x kantoor van 120 m2 begane grond 
en/of 1e verdieping
Bedrijfshal 300 m2, met 2 kantoren, 
vrije hoogte 6,80 m krachtstroom, 
verwarming, Zeer aantrekkelijke huur.
--------------------------------------
Yankee Candle geurkaarsen, diverse 
geuren. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Het is nu tijd om te planten: Wintervio-
len, coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, 
laan en parkbomen. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Diverse posters te koop, vanaf € 4,95
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------

   

Deze week weer een nieuwe opgave. Wie zijn toch deze kinderen en 
met wie zijn ze broodjes aan het bakken? We horen het graag! Stuur uw 
antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of 
loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Sjaantje van Kessel - van Hastenberg 
en Wim van der Heijden, beiden uit 
Boskant.
Foto is genomen op het schoolplein 
van de Sint-Franciscusschool in Bos-
kant, rond 1952.
Sjaantje koopt zegels voor de Rijks-
spaarbank

Sjaantje van Kessel - 
van hastenberg.

Historische beelden

Marktplein
Te huur bedrijfshal met kantoor 
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic milieu-
vriendelijk € 650,00
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te koop: heftruck 2,5 ton
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Nieuwe collectie dekbedovertrekken is 
binnen waaronder heerlijk zachte en 
warme FLANEL, Tevens actie dekbed-
overtrekken -50% korting.
Vennotex,Nijverheidsweg 4 op Bedrij-
venterrein Nijnsel,(0413)476805
--------------------------------------
Nog verschillende showroommodellen 
matrassen, boxspring, ledikanten, kor-
ting kan oplopen tot 50%.
Vennotex, Nijverheidsweg 4, kijk voor 
openingstijden: www.vennotex.nl
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
D’N HUISRAAD voor mooie gebruikte 
meubelen, Abenhoefweg 7a, Eerde. 
Geopend donderdag,vrijdag en zater-
dag van 10.30 tot 16.30u. 
www.denhuisraad.nl
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het op-
komen voor zijn, haar mening?
Kijk op www.jijeniktraining.com
--------------------------------------
Savohs haarwerken erkend door alle 
zorgverzekeraars, diplomeerd haar-
werkster met zorg en persoonlijke 
aandacht. Kom gerust voor een vrij-
blijvend, persoonlijk advies. Voor meer 
info bel 0413-478388
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
sleutel type Oostwoud, langs 
‘t Cathelijnepad, 
info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden:
in Tartwijck (vrijdagmiddag) een huis-
sleutel met cijfer erop, info 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Verloren:
zondagmorgen in centrum, huissleu-
tels aan sleutelhanger (ierse setter af-
beelding) info: 0413-751131
--------------------------------------
Wie heeft zaterdagavond mijn zwarte 
Cortina transportfiets geleend of er-
gens gevonden info: 06-15558255
--------------------------------------

Cursussen/workshops

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

Gezocht

WONINGRUIL:
ik huur via Wovesto nu een appar-
tement op begane grond met tuin in 
Heikant en wil ruilen met een eensge-
zinswoning met min. 2 slaapkamers, 
brieven onder nummer naar 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17, 
5492 AC Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Gevraagd: huishoudelijke hulp voor 1x 
per week +/- 2 uur 
info: 06 - 29542206
--------------------------------------
Te koop GEVRAAGD: (klassieke) sta-
len racefietsen/koersfietsen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, tevens on-
derdelen gezocht: info: 06-19421860 
f.elzen@hotmail.nl
--------------------------------------
Gevraagd: Stalmedewerker/ruiter 
(m/v) voor 3 middagen per week, min. 
leeftijd 19 jr, min. M-niveau spr. en/
of dress. voor stalwerkzaamheden en 
onder begeleiding/instructies berijden 
Spaans Volbloed hengst/ ruin (klas-
sieke scholing) info: 0617009012 na 
18.00 uur. 
--------------------------------------

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

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

gevallen repareren zonder 
de rits te vervangen!

Ook drukknopen, nestelringen, 
etc. vervangen wij direct!

WAAR???
Bij van der Wijst Kleinvak.

Elke week op de markt 
Dinsdag 8.00u tot 12.30u te 

Schijndel, Evenementenplein, 
de Steeg.

Donderdag 8.00 tot 12.30 uur 
te Veghel

Vrijdag 8.00 tot 12.30uur 
te Sint Oedenrode

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

gevonden:
Op de Kamille, afgelopen week, huis-
sleutel met zwart/witte (pandabeer) 
sleutelhanger, info: 479974

Diversen

30 nov. Vlooienmarkt
Sporthal Eckart
Airbornelaan 1 Eindhoven
9-16 uur. Bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
“Wandeling voor lotgenoten in rouw, 
29 november, 11:00 vanaf Vresselse 
Hut.
€ 13,- incl. koffie na afloop. Meer info 
www.jouwpadcoaching.nl
Aanmelden bij Elly Verhees 
(06-41775147)”
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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    Al ruim 35 jaar vertrouwd!
Van Lieshout B.V. is dé specialist voor badkamers, tegels, keukens en installatie- 
werk, en heeft daarbij alles onder één dak. De onderneming is al 35 jaar een  
begrip voor Veghel en omgeving. Daarbij staat het belang van de klant altijd 
voorop. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een 
klein team in een informele organisatie.

Wij zoeken een nieuwe collega met een MBO-opleiding en reeds opgedane  
ervaring in de sanitair- en/of keukenwereld.  Je bent representatief en klant- 
contact vind je van nature leuk. Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om je 
zelf nieuwe zaken eigen te maken.

De werkdagen zijn van dinsdag tot en met vrijdag, waarbij je ook bereid bent om 
indien nodig in het weekend te ondersteunen. Je schriftelijke reactie voorzien van 
CV kun je binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: 
Van Lieshout B.V. t.a.v Imca van Lankveld - Roijackers De Amert 98 5462 GH VEGHEL. 
Uiteraard kan dit ook via E-mail: Imca@van-lieshout.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar de website www.van-lieshout.nl 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Imca, telefoonnummer: 0413 - 34 40 43

Verkoopondersteuner 
Voor 24-30 uur per week

Van Lieshout B.V. • Industrieterrein ’De Amert’ 
De Amert 98 • 5462 GH  Veghel • Tel. (0413) 34 40 43 •  www.van-lieshout.nl

Zijn onze klanten bij jou in goede handen?  
Dan heeft Van Lieshout B.V. voor jou een mooie uitdaging. 

Wij zijn op zoek naar een:

Afbouw  Opbouw  Verbouw  Ontwerp  Keukens, fabriek én maatwerk 
Badkamers  Tegels  Natuurstenen vloeren en wanden  Vloerverwarming 

CV/warmte voorzieningen  Comfortsystemen

PERSONEEL

Zorgokee is een particuliere zorgorganisatie in de regio Zuidoost 
Brabant die diensten in ondersteuning en/of begeleiding  
aanbiedt voor kinderen en jongeren met autisme en/of ADHD. 

Voor begeleiding in de weekenden op onze hoofdlocatie 
de Donkershoeve in St. Oedenrode zoeken we per direct;

• Pedagogisch begeleider m/v tijdens weekenden 

De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van kinderen/ 
jongeren met autisme en/of ADHD 

Functie-eisen:
•  Afgeronde relevante HBO-opleiding zoals SPH, Pabo,  

sportacademie of studerend hiervoor als aspirant begeleider.
• In teamverband kunnen werken.
• Flexibel en enthousiast.
• In het bezit van een rijbewijs.
• Wisselende diensten tijdens het weekend.
• Ook gedeeltelijk beschikbaar tijdens schoolvakanties.

Uw sollicitatie met CV gelieve te mailen naar: 
directiesecretariaat@zorgokee.nl.

Voor algemene informatie over onze organisatie 
zie www.zorgokee.nl

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

A van Liempd Sloopbedrijven BV 
is per direct op zoek naar: 

Schriftelijk solliciteren: A van Liempd Sloopbedrijven BV, 
Postbus 23, 5490 AA St.Oedenrode.

E-mail : info@avanliempd.nl tel. nr : 0413-477979

Chauffeur op containerwagen (combi) 
met haakarmsysteem 
en 
Ervaren kraanmachinist 
Functie-eisen: Rijbewijs CE (Chauffeur), ervaring vereist in sloop, meewerkend en flexibel.

A van Liempd 
Sloopbedrijven BV

is per direct op zoek naar een:

Meewerkend 
uitvoerder(s)

Functie-eisen:
ervaring in de sloop, in het bezit 

van een rijbewijs en flexibel.
(eventueel VOL VCA)

Schriftelijk solliciteren:
A van Liempd Sloopbedrijven BV,

Postbus 23, 5490 AA St.Oedenrode.
E-mail : angela@avanliempd.nl

Dringende oproep oud-raadslid Jan verhagen aan gemeenteraad:

“Verwaarlozing wegen buitengebied aanpakken”

In een brief, vergezeld met foto’s 
doet ex-raadslid Jan Verhagen een 
dringend beroep op de gemeente-
raad om met spoed gelden vrij te 
maken om de wegen op te knap-
pen.

“De kwaliteit van onze wegen be-
gint zo langzamerhand zorgwek-
kende, ja zelfs gevaarlijke vormen 
aan te nemen”, zo begint hij de 
brief.  “Vooral voor de fietsers.”
Verhagen heeft meerdere foto’s 
toegevoegd van verwaarloosde 
wegen en weggedeelten.
 “Over de fietsroutes langs de Bos-
kantseweg, de Ollandseweg en 
over de wegen Vernhout en de 
Bobbenagelseweg is al veel gespro-
ken. Helaas is er nog geen zichtbaar 
resultaat. Maar fiets eens door de 
Bus, over delen van de Fitselsteeg, 
van het Sterrebos, van het Everse 
Akkerpad, over de Schoorse Hoef-
straat, de Broekdijk, de Diependaal 
of over de Houtsestraat. Over de 
Roest of over de Horst. Wegen als 
Hulst, Hofstad, Stok en Nieuwstraat 
zijn helemaal bedroevend.”

Rooi op de kaart zetten
Het oud-raadslid stelt dat slechte 
wegen een dagelijkse ergernis zijn 
voor de aanwonenden  en de vele 
overige weggebruikers. “Daar 
komt bij dat het zeker geen recla-
me is voor een dorp, dat zich graag 
presenteert als toeristisch-recre-
atieve gemeente. Groene Woud, 
Landschap van Allure, Branding 
Rooi. Raad en College hebben deze 
woorden vóór op de lippen liggen. 
Het fietstoerisme neemt ziender-
ogen toe, terwijl de kwaliteit van 
onze wegen zienderogen daalt. 
Verwaarloosde fietsroutes passen 
helemaal niet in de plannen om 
de gemeente beter op de kaart te 

zetten. De mensen moeten immers 
wel graag terugkomen en vooral 
zorgen voor een goede ‘mond tot 
mond reclame.’ En dat doen ze niet 
als ze letterlijk door ons fraaie bui-
tengebied hobbelen.”

Compliment
Verhagen zegt verder begrepen te 
hebben dat  het door de aanstaan-
de fusie vanaf 28 november moei-
lijker wordt om grote investeringen 
te doen, omdat Rooi vanaf die da-
tum  “onder toezicht” gesteld is. 
“Nu kan nog aangegeven worden 
waar in de komende tijd nog geld 

voor nodig is. Twee onderwerpen 
worden al  ingebracht: Sportvelden 
en scholen. Ik vind dat er donder-
dag a.s. een derde aan toegevoegd 
dient te worden namelijk: Het op 
peil brengen en houden van de 
wegen.” Jan Verhagen geeft in de 
brief wel een compliment aan de 
gemeentelijke dienst. Bij incidentele 
klachten wordt er meteen werk van 
gemaakt. “Dat is erg positief”, zo 
zegt hij. “Ik vind echter dat het niet 
kan blijven bij noodreparaties, maar 
dat er echt structureel onderhoud 
dient te geschieden. Dat is de in-
tentie van mijn oproep.”

Everse akkerpad

houtsestraat

hofstad

hulst

Schoorse hoefstraat

horst

nieuwstraat

Stok

Van Leeuwenhoekweg 40, 5482 TK Schijndel

E  sollicitaties@maryvo.com
W  www.maryvo.com

DIRECT 
GEZOCHT

Leidingevende / magazijn 
medewerker (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Functie omschrijving
Voor de afdeling logistiek zijn we op zoek naar 
een leidinggevende/magazijnmedewerker. Je bent 
verantwoordelijk voor het aansturen, controleren en 
bijsturen van de operationele werkzaamheden in het 
magazijn. Je bent zelf ook operationeel op de werkvloer. 
Voor deze fulltime functie geldt in de periode april t/m 
augustus werken tijdens koopzondagen en je hebt 
fl exibele werktijden.

Kennis/vaardigheden/eisen
• Organiseren en verdelen van de taken binnen het team
• Controleren van de kwaliteit en productiviteit van 

de werkzaamheden
• Zorgen voor het algemeen functioneren van 

het magazijn
• Sturen en begeleiden en motiveren van 

de logistieke medewerkers
• Structureel rapporteren van de werkzaamheden aan 

je leidinggevende
• Het voeren van gesprekken met de medewerkers
• MBO werk- en denkniveau
• In het bezit zijn van een geldig heftruck/reachtruck 

certifi caat
• Ervaring in gelijkwaardige functie is vereist
• Vertrouwd met WMS
• Sterk in organiseren en overzicht behouden
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- advertorial -

Voor het echtpaar Claassen leek hun eigen 
huis steeds groter te worden. Vooral het 
poetsen vroeg veel tijd en ook vonden ze met 
name de zware klussen erg belastend worden. 
Hun kinderen vonden dat het slim was om 
iemand in huis te halen om te helpen bij het 
poetsen. Zij hadden gehoord van WitteDien-
sten.nl. Een hulp was nu zo geregeld. Sinds 
een aantal maanden komt nu wekelijks Ria 
een aantal uren per week helpen. Doordat de 
hulp via WitteDiensten.nl komt,  wisten ze 
dat het betrouwbaar was en dat alles goed 
geregeld wordt. 

WitteDiensten.nl is een organisatie die mensen 
helpt iemand te vinden die klusjes wil doen in 
en rondom het eigen huis. Dit kan van alles 
zijn, zoals het helpen bij het schoonmaken 
van het huis, de tuin doen, boodschappen 
doen, met iemand meegaan naar de dokter of 
het ziekenhuis. Maar ook jongeren helpen bij 
hun huiswerk of oppassen op  de kinderen.                                                                                
Het hoofdkantoor van WitteDiensten is ge-
vestigd in Veghel. WitteDiensten werkt altijd 
met mensen uit uw eigen dorp of stad, wat al 
een eerste garantie is voor een betrouwbare 
dienstverlener. Daarnaast worden de mensen 
die zich aanbieden gescreend en wordt er ge-
zocht naar een goede match met de hulpvra-
ger. WitteDiensten koppelt vraag en aanbod 
aan elkaar:  mensen die graag iets voor een 
ander willen doen en  mensen die iemand 
zoeken die iets voor ze wil doen. Het grote 
verschil met vrijwilligerswerk is dat voor een 
Witte Dienst een vergoeding betaald wordt. 
Wanneer u nog geen behoefte heeft aan een, 
vaak dure, professionele kracht, maar wel wat 
hulp kunt gebruiken is WitteDiensten echt 
iets voor u. WitteDiensten vult het gat tussen 
vrijwilligerswerk en professionele diensten.

Jan van den Akker, oprichter van WitteDien-
sten, zegt dat in de dienstverlening een soort 
opbouw te zien is. Bij het zoeken van hulp 
kijken mensen vaak in hun eigen omgeving 
en vragen familie,   vrienden of bekenden. Als 
dat niet lukt kan gezocht worden naar vrijwil-
ligers, maar deze zijn vaak maar beperkt 
beschikbaar. Als een professionele organisatie 
te duur is, dan is WitteDiensten een uitkomst.

Zo ook voor bij het echtpaar Claassen.  Ze 
hebben nu via WitteDiensten.nl iemand die 4 
uur per week komt poetsen en doordat ze het 
geregel over laten aan WitteDiensten.nl is al-
les perfect geregeld. “Ideaal”,vindt mevrouw 
Claassen. “Ik heb nu meer tijd over en heb 
het gevoel dat ik nog lang in dit huis kan 
blijven wonen”.

Meer weten:
Kijk op www.WitteDiensten.nl 
of bel naar tel. (0413) 49 00 10

Ik regel nu zelf mijn 
huishoudelijke hulp!.

wittediensten.nl
bel 0413 49 00 10

Via wittediensten.nl 
heb ik fijne

schoonmaakhulp 
voor een

betaalbare prijs”

De zorg verandert....
De zorg verandert. 
Wat betekent dat voor u?
Per 1 januari 2015 is er een aantal 
taken die het Rijk overhevelt naar 
de gemeenten: Wmo, Jeugdzorg 
en Participatiewet. “Er zijn twee 
belangrijke veranderingen”, geeft 
wethouder Hendriks aan. “Aller-
eerst komen er veel taken van het 
Rijk naar de gemeente (decentrali-
satie). In de tweede plaats worden 
inwoners geacht veel meer zelf op 
te lossen. Het is dus niet vanzelf-
sprekend dat de gemeente met-
een hulp levert. Inwoners zullen er 
aan moeten wennen dat hen eerst 
wordt gevraagd: wat kunt u zelf 
oplossen, wat kunt u regelen met 
uw netwerk aan familie en vrien-
den? Inwoners moeten zelf actie-
ver oplossingen zoeken voor hun 
hulpvragen.”

Basisprofessionals
Er zijn veranderingen in de zorg, 
maar de toegang voor inwoners 
voor vragen rondom ondersteu-
ning, welzijn en zorg blijft in 2015 
hetzelfde. In Sint-Oedenrode kun-
nen inwoners met hun vragen over 
zorg of ondersteuning gewoon op 
de vertrouwde plaatsen terecht. Dit 
is bijvoorbeeld bij de huisarts, het 
consultatiebureau, het Wmo-loket, 
het Centrum Jeugd en Gezin, het 
maatschappelijk werk en het wel-
zijnswerk. Op deze vertrouwde 
plaatsen vindt u de basisprofessio-
nals. Deze professionals kunnen u 
begeleiden bij uw vraag. Pas wan-
neer het zo complex wordt dat er 
allerlei andere professionals bij be-
trokken raken, kan het sociaal team 
in beeld komen.

EEn van DE 
BElanGRiJKStE 

wiJziGinGEn in hEt 
BElEiD iS hEt 

uitGanGSpunt 
van EiGEn KRacht.  

Eigen kracht
Een van de belangrijkste wijzigin-
gen in het beleid is het uitgangs-
punt van eigen kracht.  Dit betekent 
dat mensen zoveel als mogelijk de 
regie over hun eigen leven houden. 
Professionals nemen die niet over. 
Bij elke vraag wordt eerst gekeken 
naar wat iemand zelf kan 
en wat familie, buren en 
vrienden kunnen doen. 
Mocht dat onvoldoende 
blijken, dan kan een pro-
fessional ondersteuning 
bieden.

Een gezin, een plan
Is er ondersteuning van 
professionals nodig, dan 
gebeurt dat volgens het 
principe een gezin, een 
plan. Dat wil zeggen dat 
er één professional het aan-
spreekpunt is. Die kan eventu-
eel andere hulpverleners inschake-
len als dat tijdelijk nodig is. Degene 
die als aanspreekpunt werkt, be-
waakt de afspraken en voorkomt 
dat hulpverleners langs elkaar heen 
werken.

Zorg en ondersteuning
Vanaf 1 januari zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor begeleiding aan 
huis, dagbesteding, kortdurend ver-
blijf en beschermd wonen. Deze ta-
ken vallen dan onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
2015. 

Zorg in een verzorgingstehuis of 
verpleeghuis komt niet naar de ge-
meente. Dit valt vanaf 1 januari 
2015 onder de Wet langdurige zorg 
(Wlz). De Wlz vergoedt straks alleen 
nog de zwaarste, langdurige zorg. 
De gemeente regelt dan lichtere 
vormen van zorg en ondersteuning, 
via de Wmo. Persoonlijke verzorging 
(lijfsgebonden zorg) komt ook niet 
naar de gemeente. Dit valt vanaf 
1 jan. 2015 onder de zorgverzeke-
ringswet. 

DE wlz vERGoEDt 
StRaKS allEEn noG 

DE zwaaRStE, 
lanGDuRiGE zoRG.

Wet maatschappelijke 
ondersteuning
De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) zorgt ervoor dat 
iedereen, naar vermogen, kan mee-
doen in de samenleving. En dat ie-
dereen zo lang mogelijk zelfstandig 
kan blijven wonen. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de Wmo. 
Dat betekent dat de gemeente on-
dersteuning biedt als u thuis woont 
en belemmeringen tegenkomt in het 
dagelijks leven. Het gaat bijvoor-
beeld om hulp bij het huishouden, 
aanpassingen of hulpmiddelen  in 
huis of oplossingen voor problemen 
met vervoer.

Wat blijft hetzelfde?
•  Hebt u nu bijvoorbeeld al zorg bij 

een instelling voor begeleiding of 
een persoonsgebonden budget 
voor zorg of huishoudelijke hulp? 
Dit blijft doorlopen tot uiterlijk 31 

december 2015. 
•  Woont u nu in een bescherm-

de woonvorm GGZ? Dan 
houdt u vanaf 2015 in ieder 
geval nog vijf jaar uw rechten, 
behalve als uw indicatie eerder 
afloopt. In dat geval wordt uw 
situatie en behoefte aan hulp 
eerder opnieuw bezien. 

•  De huishoudelijke hulp verandert 
niet wat opzet betreft ten opzichte 

van 2014. De gemeente blijft zoe-
ken naar mogelijkheden om uw 
zelfredzaamheid te verhogen. 

Wat wordt anders in 2015?
•  Woont u thuis en hebt u hulp no-

dig? De gemeente kijkt dan samen 
met u wat u zelf kunt doen. Is hulp 
mogelijk van buren, familie of een 
vrijwilliger? Of kan de gemeente u 
ondersteunen?

•  Het uitgangspunt is één gezin, één 
plan. U bent zelf de regisseur en 
wordt daarbij ondersteund als dat 
nodig is. U hoeft niet meer bij ver-
schillende instanties aan te klop-
pen voor uzelf en uw gezinsleden. 

•  De gemeente regelt individu-
ele begeleiding en dagbesteding. 
Daarvoor hoeft u niet meer naar 
het Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ) of Zorgkantoor.

•  De keuze voor een persoonsge-
bonden budget (Pgb) blijft be-
staan. Wel komen er meer voor-
waarden. De gemeente kijkt naar 
de kwaliteit van de hulpverlening 
en of u goed met een Pgb kunt 
omgaan. 

•  U krijgt het Pgb niet meer op uw 
eigen rekening. Het beheer van 
uw Pgb gaat in 2015 naar de So-
ciale Verzekeringsbank (SVB). Zij 
betalen daarvan uw zorgverlener.  

•  Verpleging en verzorging bij u thuis 
gaat naar de zorgverzekeraars. Het 
gaat bijvoorbeeld om hulp bij het 
douchen en het verzorgen van 
wonden. Dat wordt ook lijfsge-
bonden zorg genoemd.

•  Bent u chronisch ziek of gehan-
dicapt? U krijgt geen vergoeding 
meer van het rijk. De regelingen 
Wtcg en CER zijn vervallen.

Jeugdwet
Wat verandert er?
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
bijna alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen 
en opvoeders. Kortom, alle jeugdzorg die nu on-
der het Rijk, provincie, AWBZ en de Zorgverzeke-
ringswet valt. 

Dit zijn:
•  Provinciale jeugdzorg, waaronder de jeugdbe-

scherming en jeugdreclassering
• Jeugd GGZ
• Gesloten jeugdzorg
• Zorg voor verstandelijk gehandicapte jeugdigen

Eigen netwerk benutten
De gemeente wil de jeugdzorg verbeteren: dich-
ter bij huis, efficiënter en toegankelijker geor-
ganiseerd. Samen met tal van instanties zorgt 
de gemeente er voor dat ouders, opvoeders en 
kinderen sneller de juiste ondersteuning krijgen.  
Ouders en opvoeders zijn altijd in eerste instantie 
verantwoordelijk. Als ouders ondersteuning nodig 
hebben, benutten ze eerst het eigen netwerk. Als 
blijkt dat in de eigen omgeving geen ondersteu-
ning beschikbaar is, dan zoeken professionals, 
zoals de adviseurs in het CJG en op het consulta-
tiebureau,  samen met het gezin naar mogelijkhe-
den. Het gezin behoudt hierbij de regie.

alS ouDERS onDERStEuninG 
noDiG hEBBEn, BEnuttEn zE 

EERSt hEt EiGEn nEtwERK.

Wat blijft hetzelfde?
Hebt u vragen over de opvoeding of het opgroei-
en van uw kind? Maakt u zich zorgen over uw 
kind? Dan kunt u nog steeds terecht bij de (huis)
arts, het consultatiebureau, de school, 
het jongerenwerk, de peuterspeel-
zaal, het kinderdagverblijf of het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen 
uw vragen beantwoorden, u adviseren 
of  samen met u en eventueel anderen 
een ondersteuningsaanbod bieden. Wie 
nu jeugdhulp krijgt, of op de wachtlijst 
staat bij een jeugdzorginstelling, krijgt 

in 2015 dezelfde hulp bij dezelfde organisatie. In 
ieder geval voor de periode die in de indicatie is 
afgesproken, maar uiterlijk tot het eind van 2015. 
Voor pleegzorg kan dit tot en met 2021 gelden.

Wat wordt anders in 2015?
Vraagt de situatie van uw kind of uw gezin, meer 
ondersteuning dan bijvoorbeeld de school, of 
het consultatiebureau kan bieden? Dan komt uw 
vraag terecht bij het Sociaal Team. Zij gaan dan 
samen met u de goede oplossing voor uw proble-
men vinden.  Dat kunnen dan verschillende vor-
men van jeugdhulp zijn. Vanaf 1 januari 2015 is 
het niet meer mogelijk om bij Bureau Jeugdzorg 
of het Centrum Indicatiestelling Zorg jeugdhulp 
aan te vragen. Naast het sociaal team is ook de 
huisarts een zelfstandige toegang tot jeugdhulp.  
Ouders blijven als eerste verantwoordelijk en bij 
problemen zoeken professionals samen met het 
gezin naar de mogelijkheden binnen de eigen om-
geving. Gespecialiseerde hulp wordt pas ingezet 
als eenvoudige hulp geen uitkomst biedt. 
De keuze voor een persoonsgebonden budget 
(Pgb) of zorg in natura blijft bestaan. Wel komen 
er andere voorwaarden aan de toekenning hier-
van. De betaling van het Pgb aan uw zorgverlener 
gaat in 2015 via de Sociale verzekeringsbank. U 
krijgt het geld niet meer op uw eigen rekening. 
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Donderdagavond 27 november bent u van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur 
in de zaal van Mariëndael, Laan van Henkenshage 2, te Sint-Oedenrode.

Alle premies en vergoedingen van de zorgverzekeringen 2015 zijn nu bekend! Heeft u hier nog vragen 
over of wilt u hierover nog meer weten, kom dan naar de zorgmarkt 

en stel uw vragen aan de hier genoemde zorgverleners. 

Logopediepraktijk Brewel
info@logopediebrewel.nl
www.logopediebrewel.nl

Mohr Diëtetiek
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Tandzorg de Rooij
afspraak@uwthuisintandzorg.nl
www.uwthuisintandzorg.nl

Cesar oefentherapie
oefentherapierooi@gmail.com
www.cesaroefentherapie-sintoedenrode.nl

De Zorgmarkt die ontzorgt…

HET IS ZOVER…

Van Kuringe Adviesgroep
stoedenrode@vankuringeadviesgroep.nl
www.vankuringeadviesgroep.nl

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan
info@fysiotherapiejoostdevaan.nl
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl 

Podotherapie Sint Oedenrode
sintoedenrode@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl 

Donderdag 
27 november 

vanaf 19.30 uur 

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Wat betekent dat voor u?
Participatiewet
Vanaf 2015 geldt de Participatiewet. 
Deze wet vervangt de Wet werk en 
bijstand (WWB). Iedereen die op 
31 december 2014 een uitkering 
ontvangt en daar ook in 2015 
recht op heeft, moet rekening 
houden met veranderingen. 

Het uitgangspunt verandert: ie-
dereen die kan werken, moet 
op de een of andere manier een 
bijdrage leveren aan de samenle-
ving. Zijn daar belemmeringen 
voor? Dan helpt de gemeente 
deze weg te nemen. 

Wsw
De Wsw wordt afgebouwd, 
er komen geen nieuwe men-
sen met WSW-indicatie meer 
bij. Hebt u een arbeidsbeperking 
en kunt u nog werken? Of een 
Wsw-indicatie maar nog geen werk? 
U komt niet meer in de Wsw. U valt 
direct onder Participatiewet. De ge-
meente helpt u bij het zoeken naar 
werk dat past bij uw arbeidsmogelijk-
heden. Hebt u op 31 december 2014 
een arbeidsovereenkomst via de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw)? Voor 
u verandert er niets. U behoudt uw 
rechten en plichten. 

Wajong-uitkering
Iedereen die op 31 december 2014 
een Wajong-uitkering heeft, houdt die 
uitkering. In 2015 worden alle Wajon-
gers herkeurd. Blijkt uit de herkeuring 
dat u (aangepast of gedeeltelijk) kunt 
werken? Dan wordt de uitkering op 1 ja-
nuari 2018 vijf procent verlaagd naar 70 
procent van het minimumloon. 
Jongeren zonder Wajong-uitkering die 
ondersteuning nodig hebben bij werk, op-
leiding of uitkering, krijgen die ondersteu-

ning van de gemeente Sint-Oedenrode. 

Actief zoeken naar een baan
Iedereen die kan werken, zoekt actief 
naar een betaalde baan. U doet er zelf zo 

veel mogelijk aan om weer aan het werk 
te komen of actief mee te doen in onze 
gemeente. Doet u dat niet of onvoldoen-
de? Dan heeft dat gevolgen.  

hEt uitGanGSpunt 
vERanDERt: iEDEREEn 
DiE Kan wERKEn, MoEt 

op DE EEn oF 
anDERE ManiER 

EEn BiJDRaGE 
lEvEREn aan DE 
SaMEnlEvinG.

Als het niet lukt om zelf aan de slag 
te komen dan helpt de gemeente u 
bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld 
als u een arbeidsbeperking hebt, als 
je jong bent en hulp nodig hebt bij 
het vinden van werk of als u een 
dagbesteding in werk zoekt. Hebt 
u geen werk, geen inkomen en ook 

geen eigen geld? Dan is er een vang-
net. Wel is de uitkering tijdelijk. Want het 
uitgangspunt is dat iedereen die kan wer-
ken, dat ook doet. 

Werkgevers
Om zoveel mogelijk mensen aan het werk 
te helpen werkt de gemeente samen met 
werkgevers en het UWV. Werkgevers 
hebben met de overheid afgesproken 
extra banen te scheppen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Het is niet 
nieuw voor de gemeente om mensen aan 
het werk te helpen, we gaan het vanaf 
1 januari 2015 alleen voor meer mensen 
doen. 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Agenda

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) 481 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 27 november 
a.s. De vergadering begint om 20.00 
uur. Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komt het volgen-
de onderwerp voor:

•  Herindelingsontwerp gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
en naamgeving nieuw te vormen ge-
meente.

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 

mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Wijzigingsplan “Bakkerpad 17 Sint-Oedenrode”  
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken be-
kend dat zij bij besluit van 18 november 
2014 het wijzigingsplan “Bakkerpad 
17 Sint-Oedenrode” NL.IMRO.0846.
WP2014BUI01BAKPD17-vg01, on-
gewijzigd hebben vastgesteld. Vanaf 
vrijdag 28 november 2014 tot en met 
donderdag 8 januari 2015 ligt het wij-
zigingsplan met bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken ter inzage bij 
het publieksplein van het gemeente-
huis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
geopend op werkdagen tussen 9.00 uur 
en 12.30 uur. 
U kunt het wijzigingsplan ook raad-
plegen op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is informatie over 
het plan en een rechtstreekse link naar 
de landelijke voorziening opgenomen.

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de bouw van een bedrijfswoning aan 
het Bakkerpad 17, kadastraal bekend 
als gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, 
nummer 961 en 962.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging bestaat voor belanghebbenden de 
mogelijkheid beroep in te stellen tegen 
het vaststellingsbesluit bij de Raad van 
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Deze mogelijkheid staat alleen open 
voor degenen die tijdig hun zienswij-
zen tegen het ontwerp-wijzigingsplan 
hebben ingediend, danwel belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest.

Inwerkingtreding  wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend, wordt 
de werking van het besluit opgeschort 
totdat op het verzoek is beslist. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met J. van de Wijdeven van 
het team Ruimtelijke Ordening 
(0413-481320).

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 4 december 2014

In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 4 de-
cember 2014, aanvang 20.00 uur komen 
de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Invoering Participatiewet incl. armoede-

beleid (beleidsplan en verordeningen 
WWB)

2.  Vaststelling Functioneel Ontwerp Parti-
cipatiewet

3.   Vaststelling Nota subsidies Welzijn 
2015

4. Vaststelling grondprijzen
5.  Vaststelling beleidsplan openbare 

verlichting incl. uitvoeringsplan 2014-
2023

B. Ter bespreking: 
--

De Voorbereidingscommissie vergadert in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Voor-

afgaand aan de vergadering wordt tussen 
19.30 en 20.00 uur het zogeheten tech-
nisch beraad gehouden. Daarbij zijn de 
behandelende ambtenaren aanwezig om 
technische (concrete, feitelijke) vragen 
over de stukken te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur 
voor aanvang van de desbetreffende ver-
gadering kenbaar te maken bij de griffier; 
telefonisch (0413) 481257 of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage op werkdagen vanaf aanstaande 
vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn 
ook te raadplegen op de website van de 
gemeente.

Veranderingen Hulp bij het huishouden 
Zorg in Nederland verandert. Dat geldt 
ook voor hulp bij het huishouden. Huis-
houdelijke hulp blijft een taak van de 
gemeente.  Dat staat in de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Maar de regering geeft er minder geld 
voor. Daarom werkt de gemeente voort-
aan anders. We kijken niet meer naar 
uren, maar naar het resultaat: een schoon 
huis. De zorgaanbieder bespreekt met u 
wat u zelf kunt en wat familie, vrienden, 
buren of vrijwilligers kunnen doen. Pro-
fessionele hulp bij het huishouden is be-
doeld als aanvulling op deze hulp. In dit 
artikel informatie over wat deze profes-
sionele hulp wel en niet doet in uw huis?

Wat maakt uw hulp schoon in huis?
In de Wmo staat dat de hulp bij het huis-
houden gaat om het schoonhouden van 
de zogenaamde primaire ruimtes in uw 

huis. Dat zijn ruimtes die u elke dag ge-
bruikt: woonkamer, slaapkamer, keuken, 
toilet en badkamer.  Voor de leefbaar-
heid in uw huis en voor uw gezondheid 
is het belangrijk dat deze ruimtes goed 
schoon zijn. Dat zorgt er voor dat u zo 
lang mogelijk zelfstandig in uw eigen 
huis kunt blijven wonen. 

Wat hoort er niet bij de taak van uw 
hulp?
Uw hulp bij het huishouden maakt de 
primaire ruimtes schoon. Daar hoort het 
opruimen van een zolder of de logeer-
kamers niet bij. Uw hulp werkt niet in de 
tuin, ruimt geen garage op en wast ook 
geen ramen aan de buitenkant. Ook per-
soonlijke verzorging is geen taak van 
uw hulp bij het huishouden. Dus voor 
haren kleuren of nagels knippen hebt u 
iemand anders nodig. 

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 2 december 2014 vindt er 
een openbare vergadering van de Mo-
numentencommissie plaats in de com-
missiekamer van het gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode. De vergadering begint 

om 19.30 uur.

De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Subsidies bijzondere culturele evenementen in 
de gemeente Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode heeft een enthousiast 
en bloeiend cultureel verenigingsleven. 
De gemeente wil stimuleren om activi-
teiten te ontwikkelen die nieuw zijn in 
de gemeente en daardoor een uitstra-
lend effect en inspirerende voorbeeld-
functie hebben op het culturele leven 
in Sint-Oedenrode. De subsidieregeling 
“Bijzondere culturele evenementen”is 
bedoeld voor deze bijzondere, vernieu-
wende en nieuwe initiatieven op het 
gebied van de amateuristische kunst-
beoefening.

Aanvragen voor activiteiten in 2015
De aanvragen voor het jaar 2015 die-
nen vóór 1 december 2014 ingediend 
te worden bij het college van burge-
meester en wethouders. In de aanvraag 
moet een beschrijving gegeven worden 
van de activiteit en een begroting.

De subsidieregeling bijzondere culture-
le evenementen kunt u opvragen bij mw. 
L. de Vos van het team Economie, Vrije-
tijd en Onderwijs, tel. 0413-481314. De 
regeling staat ook op de website van de 
gemeente Sint-Oedenrode 
(www.sint-oedenrode.nl).

Inzameling oud papier
Zaterdag 29 november

•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 
wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 
uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 

de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens 
de wintertijd van 08.00 tot 17.00 
uur. 

Voorkom dat uw huisvuil blijft staan!

 De regels op een rij:
1.  zet de container(s) en het plasticver-

pakkingsafval  ’s ochtends om 7.30 
uur aan de straat;

2.  zet de container met de wielen naar 
de straatkant;

3.  de deksels van de containers moeten 
gesloten zijn;

4. druk het afval niet te vast aan;

5.  doe het juiste afval in de juiste con-
tainer/zak;

6. sluit de Plastic Heroes zak goed;
7.  het gewicht van de container mag 

maximaal 75 kilo zijn;
8.  zorg dat de plastic Heroeszakken niet 

weg kunnen waaien.

Bespaar kosten, tijd en ergernissen!

Nieuwjaarsreceptie 
De gemeente Sint-Oedenrode organi-
seert samen met de dorpsraden, SKOSO 
en de maatschappelijke partners Wel-
zijn De Meierij en Wovesto de nieuw-

jaarsreceptie. Deze wordt gehouden op 
maandag 5 januari 2015 van 19.00 tot 
21.00 uur in het gemeentehuis.

Ans van der Vleuten

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

112 Sint-OedenrOde

Auto op zijn kant; bestuurder 
bekneld in Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode - Maandagmid-
dag 24 november net na 16.00 
uur is er een ongeluk gebeurd op 
de Sterrebos in Sint-Oedenrode.

De hulpdiensten zijn direct onder-

weg gegaan. Ter plaatse bleek het 
te gaan om een eenzijdig ongeval 
van een auto met aanhanger. De 
auto is op zijn kop terecht geko-
men en de aanhanger is in de sloot 
beland. De bestuurder zat nog in 
de auto. (bron: AS Media)

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan de Stichting Britse Automobiel-

dagen voor het houden van de Britse 
Automobiel Dagen op 7 juni 2015 op 
het voorplein en parkeerplaats van het 
gemeentehuis, Burgemeester Werner-
plein 1 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding naar aanleiding van een meer-
jarenvergunning
•  Van de Stichting Vrienden van Oden-

dael voor het houden van een kinder-
winterkermis op 28 december 2014 op 
het terrein van Odendael, Odendael 1 
te Sint-Oedenrode.

•  Van Handboogvereniging Concordia 
voor het houden van de winterveld-
wedstrijden op 10 en 11 januari 2015 
op het terrein aan de Boskantseweg 
77a te Sint-Oedenrode.

•  Van Carnavalsvereniging de Heikneuters 
voor het houden van een vlooien-
markt op 29 maart 2015 in en rond-
om zalencentrum de Beckart, Oude 
Lieshoutseweg te Nijnsel.

Evenementen

Wie heeft iets verdachts gezien bij Tattoo4 you?

Nu zo'n anderhalve week geleden, 
ergens tussen de zaterdagavond van 
15 november en de dinsdagochtend 
van 18 november, kreeg Tattoo4you 
aan het Kofferen bezoek van het in-
brekersgilde. De ongenode gasten 
namen niet alleen veel spullen mee, 
maar richtten daarnaast ook nog eens 
behoorlijk wat schade aan. Eigenaar 
Kevin Smits en zijn vader Johan zijn 
nog steeds zeer ontdaan door de in-
braak.

De politie heeft al een onderzoek 
ingesteld, maar vader en zoon roe-
pen getuigen die mogelijk iets heb-
ben gezien, toch op om zich ook bij 
hen te melden. “Misschien dat wij 
informatie kunnen koppelen aan 
dingen die we weten en zo de politie 
kunnen helpen om de daders te vin-
den”, zo zegt Johan.

“Ik heb het vermoeden dat de da-
ders lang binnen zijn geweest, dus 
ik kan me voorstellen dat er zeker 
mensen zullen zijn die iets opval-
lends hebben gezien. Misschien dat 
ze er toen niet bij stil stonden. Maar 
ik hoop dat als ze dit lezen, dat ze 
dan zoiets denken van: nou je het 
zegt?”, vertelt Johan nog steeds iets 
geëmotioneerd. “Het zijn niet alleen 
de spullen die zijn gestolen, maar 

ook de vernielingen die de inbrekers 
hebben aangericht die me pijn doen. 
We hebben dit samen, met hard 
werken opgebouwd en dan breekt 
er iemand in die ook nog meteen de 
hele boel onder water zet”.

De vraag van Johan en zijn zoon 
Kevin is dan ook aan iedereen die 
tussen zaterdag 15 en dinsdag 18 
november mogelijk iets opvallends 
of verdachts heeft gezien, voor of 
achter de winkel aan het Kofferen, 
om contact met Johan op te nemen. 
Al is het nog zo'n klein detail, mis-
schien helpt het om de inbraak op 
te lossen. Melden kan via telefoon-
nummer 06-402 158 61. Als de da-
ders gepakt worden, dan hebben we 
zeker een beloning voor de gouden 
tip”, zo sluit Johan af.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Hoogstraat 51 5492 VV 10-11-2014 Gedeeltelijk intrekken 
     milieuvergunning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Mariannestraat- ------ 18-11-2014 Kappen 22 lijsterbessen
Paulinastraat 
Oever Dommel  ------ 18-11-2014 Kappen 2 kastanjebomen, 
nabij Hambrug     met herplant
(zijde Sluisplein) 
Ravelstraat thv  ------ 18-11-2014 Kappen 8 lijsterbesbomen, 
nummers 2-4,     met herplant
13-21 en 3 
Constantijnstraat ------ 18-11-2014 Kappen 6 sierperenbomen, 
     met herplant
Zwaluw 23 5492 PK 18-11-2014 Bouwen terrasoverkapping; 
     betreft besluit vergunningvrij
     bouwen
Het Binnenveld 22 5491 ZD 18-11-2014 Realiseren Bed & Breakfast
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 41 5492 VV   Het veranderen van een varkens 
     houderij, activiteit milieu en 
     aanhaking handelingen in 
     beschermde natuurgebieden (vvgb)
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
27 november 2014 ter inzage. 

Vergunningen

Geweldig optreden Eternity in de Beckart

Afgelopen zaterdag gaf de top 100 
band Eternity een geweldig optre-
den in de vernieuwde zaal van de 
Beckart in Nijnsel.

Een groot gedeelte van de zes-
koppige band komt uit Nijnsel of 
Sint-Oedenrode. Dus voor deze 

thuiswedstrijd werden alle registers 
opengegooid, wat resulteerde in 
een optreden waar ze trots op kun-
nen zijn. Om 21 .00 uur werd er ge-
opend en er werd in vier sessies tot 
in de kleine uurtjes doorgespeeld. 
Door hun ervaring en zeer uitge-
breid repertoire was dit voor Eternity 

dan ook geen moeite. Ze hebben la-
ten zien een zeer professionele rock 
en pop band te zijn, die zeker weet 
hoe een feestje te bouwen. Volgend 
jaar zijn ze weer te zien, in samen-
werking met de Nijnselse Harmonie 
tijdens Nijnsel Proms op 30 mei.  

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Hart voor Elkaar!

Houdt u van 
smartlappen?

Stem dan vanaf 
26 november op

Smartlappenkoor
“Rooise Dommelklanken”
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25 november                    
Bijeenkomst parochiebestuur,
20.30-22.30 uur
Bijeenkomst doopvoorbereiding

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

1 december                       
Pastoraal gesprek Odendael

2 december                      
Bijeenkomst parochiebestuur

3 december                       
Alpha cursus, 18.30-22.30 uur

5 december                       
Viering Odendael, 10.00 uur
Rondbrengen Ziekencommunie

8 december                      
Biddende Moeders, parochiezaal 
Nijnsel

10 december                    
Alpha-cursus

12 december                    
Tieneractiviteit, 19.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

Laten wij ons altijd inspannen om te leven op een wijze 
die past bij onze christelijke roeping

Paus Franciscus

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

www.heiligeodaparochie.nl

Oproep voor Kerststallentocht in 
Boskant

Nu de Ritakerk gesloten is, kunnen 
wij niet meer met de kinderen naar 
de kerststal gaan kijken. Mijn idee 
is om een Kerststallentocht te gaan 
organiseren.

Maar dit kan ik niet alleen, daar heb 
ik u als bewoners voor nodig.
Heeft u thuis nog een kerststal over, 
zet deze dan buiten in de tuin, deze 
stal kan van groot tot klein zijn. Ook 
verlichting is mooi. Ook een kerststal 
plaatsen op de vensterbank voor het 

raam zou een alternatief kunnen zijn 
wanneer u kostbare kerstbeelden bezit.
Hoe meer bewoners er mee doen 
hoe groter de tocht kan zijn.
Bent u bereid om mee te doen laat 
mij dan iets weten dan kan er bv. 
een flyer gemaakt worden waar de 
deelnemende mensen wonen. Ik 
hoop op een grote opkomst, zo dat 
dit evenement elk jaar terug kan blij-
ven komen.
De planning is in week 50 te starten 
tot Driekoningen.
Mogelijk wordt er onder de luifel van 
de kerk een kerstgroep geplaatst.
(Van hieruit zou de wandeltocht 
door het dorp kunnen beginnen)
Voor meer informatie belt mij maar 
gerust 0413- 476142

Groet, Jan v d Meulengraaf.

Adventsactie: 
‘één maaltijd 
per dag’ 

Op 29 en 30 novem-
ber, de eerste zon-
dag van de Advent, 
wordt in alle kerken 
van onze parochie 
een extra collecte 
gehouden voor het 
project “Eén maal-
tijd per dag” van 
de gemeenschap 
Johannes XXIII. 

De gemeenschap Johannes XXIII, 
waartoe ook het familiehuis behoort 
van de familie Strada op de pasto-
rie van Boskant, streeft ernaar dat 
alle mensen ter wereld ten minste 
één maaltijd per dag krijgen. Elke 
dag verzorgen ze al maaltijden voor 
41000 mensen in 32 landen ter we-
reld. Als parochie willen dit goede 
initiatief van harte ondersteunen. 
Vandaar deze adventsactie.

Bedankt!
naar aanleiding van de collecte in de veertigdagentijd 2014 voor “Samen ver-
der” heeft het interkerkelijk Diaconaal overleg het volgende artikel ontvangen:

“Samen zijn we verder gekomen 
in Ghana”

Een aantal jaren geleden heeft een 
13-tal jongeren uit Son een reis ge-
maakt naar Ghana. Naar aanleiding 
van die reis is de Stichting Sun in 
Ghana ontstaan. Op dit moment 
zijn bij deze stichting nog diverse 
mensen uit Son betrokken.

Met het gedoneerde geld van ”Sa-
men Verder” uit Sint-Oedenrode/
Son en Breugel (6000 euro) hebben 
we, samen met bijdragen van de 
zusters Urseline, de stichting MOV 

groep Aarle–Rixtel en de stichting 
vrienden voor Ghana een mooie 
transporter aangekocht. Inmiddels is 
de bus in Duitsland aangekocht en 
op transport gezet naar Ghana. Daar 
is hij in september aangekomen bij 
het St. John of God Hospital. 
De bus wordt gebruikt voor patiën-
tenvervoer, artsenvervoer, medicijnen-
vervoer en voor transport van andere 
hulpmiddelen. Vooral de multifunctio-
nele inzet is belangrijk. De wegen daar 
zijn vaak moeilijk en slecht begaan-
baar, maar uit ervaring weten we dat 
het onderhoud van de bus in goede 
handen is, omdat men met zeer erva-
ren chauffers werkt, die tevens zorg-
dragen voor het onderhoud.
Bezoek onze website 
www.suninghana.nl .

Wij willen alle gulle gevers en col-
lectanten van harte bedanken voor 
hun donatie.

Feest Heilige Oda

Komende donderdag, 27 november, 
vieren we als parochie de feestdag 
van onze patrones: de heilige Oda. 
Na de grootse viering, vorig jaar, van 
het 13e eeuwfeest van de heilige 
Oda, dit jaar een bescheiden vie-
ring. Wel is het een goed gebruik om 
jaarlijks met gepaste eer stil te staan 
bij de patroonheilige van een paro-
chie. Komende donderdag doen wij 
dat in de eucharistieviering van 9.00 
uur in de St. Martinuskerk van St. 
Oedenrode en om 18.30 uur in de 
St. Genovevakerk van Breugel. Bid-
den wij op 27 november voor het 
welzijn van onze parochie, voor onze 
zieken, voor de gezinnen en voor al-
len die ons gebed nodig hebben. 
Vragen wij om de voorspraak van 
Sint-Oda voor heel de parochie en 
voor alle parochianen.

Kinderwoorddienst in de advent  

Samen op weg naar het kind van 
vreugde en vrede

Liturgische agenda 
30 november – 
6 december 
2014
30 november:  
Eerste zondag van de Advent
Eerste lezing:  
Jesaja 63, 16b-17+19b, 3b-8:
“scheur toch de hemel open en daal 
af”
Antwoordpsalm: psalm 80
“God van de heerscharen, richt ons 
weer op; lach ons weer toe en wij  
zullen gered zijn” 
Tweede lezing: 
1 Korintiërs 1, 3-9
“Vol verwachting zien wij uit naar 
de openbaring van onze Heer Jezus 
Christus”
Evangelie: Marcus 13, 33-37 
“Weest waakzaam want gij weet 
niet wanneer de Heer komt”

3 december:  
H. Franciscus Xaverius, 
priester-jezuiet
4 december:  
H. Johannes van Damascus, 
priester en kerkleraar
6 december:  
H. Nicolaas, bisschop

Op de vier zondagen van de Advent 
is er tijdens de eucharistieviering in 
de St. Genovevakerk van Breugel 
een kinderwoorddienst. Aan het be-
gin van de viering worden de kinde-
ren uitgenodigd om naar de sacristie 
te komen. In een eigen woorddienst 

zullen zij toeleven naar Kerstmis. 
Alle kinderen zijn van harte uitge-
nodigd op zondag 30 november, 7, 
14 en 21 december. Aanvang van 
de viering is om 9.30 uur. Van harte 
welkom om samen op weg te gaan 
naar het Kind van vreugde en vrede.

Komende zondag, 30 november, 
wordt de eucharistieviering vanuit de 
St. Martinuskerk rechtstreeks uitge-
zonden door RKK – KRO. Aanvang 
van deze viering is om 10.30 uur. 
Op 30 november begint de Advent. 
De eerste kaars wordt ontstoken op 
weg naar Kerstmis, op weg naar het 
‘Kind van vreugde en vrede’. Kind 
van vreugde en vrede is het motto 
waarmee wij als Odaparochie dit jaar 
de Advent- en Kersttijd willen vieren. 
Komende zondag gaan wij op weg 
naar Kerstmis. We doen dat met een 
volledig gregoriaans gezongen litur-
gie. Een groot samengesteld heren-
koor uit de diverse koren van onze 
parochie (en zelfs van daarbuiten) 
is al enige weken aan het repeteren 
om het aloude gregoriaans komende 
zondag met passie te zingen. In onze 
parochie kent alleen de St. Petrus-
kerk in Son nog een vast Gregoriaans 
Koor. Een rijk bezit! We hopen door 
deze TV-mis de gregoriaanse traditie 
voor het geheel van de parochie weer 
wat nieuw leven in te blazen en voor 
de toekomst te bewaren. In het ge-
loofsgesprek, voorafgaande aan deze 
Adventsviering, een interview met di-
aken Piet de Jong. Enkele weken gele-
den is deze weduwnaar in de Bossche 
St. Jan tot diaken gewijd en komend 
voorjaar hoopt hij de priesterwijding 
te ontvangen. Een bijzonder roepings-
verhaal: gehuwd, vader, grootvader, 
weduwnaar en over enkele maanden 
priester. Piet de Jong spreekt er over 
en zal in de eucharistieviering als di-
aken assisteren. We hopen op een 
mooie viering en een goed begin van 
de Advent. Samen gaan wij op weg 
naar het Kind van vreugde en vrede.

TV-Mis



Woensdag 26 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23
Mathieu Dirven Koffi e-
concert met Tom van Aarle

Bij dit Mathieu Dirven Koffiecon-
cert met als thema 'Meester-Gezel'  
wordt 'carte blanche' gegeven aan 
Tom van Aarle – accordeon.

Tom  was  als beginnend accorde-
onleerling en later als Jong talent en 
nog later als conservatoriumstudent 
eerder te gast tijdens de Mathieu 
Dirven concerten. Ook verleende 
hij zijn muzikale medewerking bij tal 

van concerten van Rooise verenigingen.
Ondertussen is Tom afgestudeerd aan het conservatorium 
en heeft zich eveneens bekwaamd in het bespelen van pi-
ano en gitaar, in het maken van arrangementen, in com-
positie en in directie. Momenteel is Tom van Aarle  docent 
o.a. bij MIK, begeleidt schoolprojecten, dirigeert ensembles 
van verschillende samenstelling en concerteert, vaak ook 
als solist, bij orkesten.  
Een optreden van en met Tom van Aarle wordt gekenmerkt 
door bevlogenheid, door éénwording met zijn instrument 
, door verbondenheid met mede muzikanten, door grote 
technische vaardigheid en bijzondere repertoirekeuze . Dat  
maakt het voor het publiek tot bijzondere belevenis.  
Tijdens dit 'Meester- Gezel'concert zal Tom van Aarle solis-
tisch te beluisteren zijn en zal naast zijn eigen band 'Fifty/
Fifty' ook een delegatie uit 'Torkest' en duo's en een trio 
optreden. 
Uit Sint-Oedenrode maken Joop van Bree en Sergio van 
Boxtel deel uit van één van de leerlingen ensembles.
Voor jong en oud warm aanbevolen! 

Organisatie: Roois Kultuur Kontakt  
www.rooiskultuurkontakt.nl in samenwerking met Cultureel 
Platform en MIK.
Zondag 30 november 2014 in Kasteel Henkenshage te Sint-
Oedenrode. Entree: € 6,50 Voorverkoop bij VVV – en aan 
de kassa. Reserveren via cultureelplatform@kpnmail.nl 

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Donderdag 27 november
18.30 uur: Eucharistieviering, aanslui-
tend stille aanbidding
Vrijdag 28 november
18.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 30 november
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Eduard Thijssen, Riet Th-
ijssen-ten Bosch en Marcella Thijs-
sen, Cees van Stuivenberg, Frans de 
Groot, Frans vd Wijdeven, ouders vd 
Wijdeven-den Dekker.
Dinsdag 2 december
18.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 4 december
18.30 uur: Eucharistieviering met 
aansluitend stille aanbidding

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zondag  30 november Eerste Zondag 
van de Advent 10.30 uur: TV mis.
Intenties:  Ria Tops – van Heugten, 
Hein en Betsie van Erp – van Geffen, 
Noud van den Heuvel,  Maria van 
Bree, Frans van Slagmaat en zijn over-
leden ouders en broer Bob, Overleden 
ouders van Rooij – van Loon en doch-
ter Netty, Joke en Anton Ottink – ten 
Doeschate, Nolly Toenders – Aarts 
overleden op 10 – 10 – 2014 in Brits 
Columbia in Canada op 89 jarige leef-
tijd, Oda Kusters – Vervoort, Gerard en 
Sjaan Wenting – Kreté en Annemiek, 
Jos Schepens namens de processie Ha-
kendover, Cor de Bever en overleden 
familieleden, Walter Peressoni uit Hen-
gelo, Zus van de Laar – van Heertum, 
Door van de Luneburg – van de San-
gen, Overleden familieleden Hulsen – 
Mutsers, Jans van de Meerakker.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie. 
Woensdag 12.15 uur: Eerste Heilige 
Communie les 3 Eerschot in zaaltje 
Goede Herder.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. 
Vrijdag  Eerste Vrijdag van de maand 
10.00 uur: Eucharistieviering in 
Odendael.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 29 november  
Vanwege de tv-mis is er in Olland 
geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 Zondag 30/11, Dienst in Son, 10.00 
uur, Predikant Ds. Bas Stigter, Dienst 
van Woord en Tafel.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 26 november
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 29 november
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 30 november, Eerste zondag 
van de Advent
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
intenties: Wil Mathijssen (1e jaarge-
tijde), ouders Peeters-Goossens, Wolf 
Edlinger, Nico Jonker, Riky van den 
Hurk-van de Kerkhof, Annie Theu-
nisse-Smits, ouders van den Hurk-van 
Dijk, ouders en kinderen Versantvoort, 
Truce de Groot-Mulder, Adriaan Kuij-
ten, ouders Hulsen-van Laarhoven.
12.45 uur: Doop Zara Donkers
Maandag 1 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 3 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 5 december, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 6 december
18,30 uur: Eucharistieviering in
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 M)
In de Bijbelgroep die onder leiding 
van pastor Bakermans regelmatig bij-
eenkomt om gezamenlijk gedeelten 
uit de Bijbel te bestuderen, zijn enkele 
plaatsen vrijgekomen. De groep komt 
overdag bij elkaar. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met pastor 
Bakermans, 0499 - 46 00 22.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag 30 november 
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,

PAROCHIE LIEMPDE
29 en 30 november
zaterdag 18:30 en zondag 9:30
Ties Spierings
Overledenen Familie Bax
1 t/m 5 november
maandag t/m vrijdag 19:00
dinsdag: Rozenkrans: 18:30

GEBED VOOR ZATERDAG EN 
ZONDAG / 1ste Advent: 
Almachtige God, wij vragen U, geef 
uw gelovigen de bereidheid Christus, 
die komende is, tegemoet te gaan met 
werken van gerechtigheid, om eens 
verzameld te worden aan zijn rechter-
hand en bezit te nemen van het hemels 
Rijk; door Christus onze Heer. Amen.

ODENDAEL 
zondag 30 nov 10 uur:eucharistieviering 
met Odendael koor. 
intentie: dhr. vd Velden. overleden Riek 
Stroink - Franken, dhr. Maussen

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.Kehrens-Snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

VOOR DE TOTALE 
SERVICE VAN UW FIETS

ONDERDELEN EN 
ACCESSOIRES

WWW.bIkEShOpRENEVDLAAR.NL
EERSChOTSESTRAAT 90b

0413-490200

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

Bij ons koopt u al
een Maserati vanaf € 99,00

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode
T: 0413-479104

www.autochristiano.nl

tot en met 31 december 15 % korting

Verandering bij You! fashion for women & More 
You! fashion for women & More 
werd gerund door Marion en Mo-
nique. Marion nam daarbij alle 
kleding voor haar rekening. Moni-
que stortte zich op tassen, sjaals 
en andere accessoires. Afgelopen 
week is bekend geworden dat 
Monique zich terugtrekt wegens 
persoonlijke omstandigheden.

Ze heeft tien jaar met hart en ziel 
tasjes, sjaaltjes en andere acces-
soires aan haar klanten verkocht. 
Vanaf 1 december blijft de naam 
You! fashion for women & More. 
Gedeeltelijk neemt Marion het 
stokje van Monique over. Klanten 
kunnen er daarom nog altijd te-
recht voor accessoires, zoals tassen 
en sjaals. Tegoed- of cadeaubon-

nen van & More zijn in te wisselen 
t/m zaterdag 29 november. Nu al 
heeft de winkel een nieuw tas-
senmerk in het assortiment, BAG-
2BAG. Een betaalbaar Nederlands 
merk. Vanaf deze week is er een 
fairtrade merk LOFFS bijgeko-
men. Armbandjes gemaakt door 
Nepalese vrouwen. 

Vortexx rockt Café ‘t Kofferen uit
Vortexx, een gloednieuwe rock-co-
verband uit Sint-Oedenrode, heeft 
zaterdagavond 29 november a.s. 
zijn debuutoptreden in Café ‘t Kof-
feren. Aanvang 21.30 uur. 

De band bestaat uit bijna alleen 
maar Rooise leden. Alle leden van 
de band zijn in het verleden op al-
lerlei manieren bezig geweest met 
muziek en hebben elkaar nu ge-
vonden in Vortexx. De band heeft 

een afwisselend repertoire van ste-
vige rock met een eigen Vortexx-
tintje. Er worden nummers geco-
verd van  onder andere AC/DC, 
Anouk, Blondie, Guns ’n Roses, 
Mud, Pennywise, Skunk Anansie, 
The White Stripes, Tina Turner en 
nog veel meer.

Gedurende een aantal jaren hebben 
Marie-Louise van Heijst (zang) en 
Erika van Mil (drums) gespeeld in 

een band in Liessel. Op een bepaald 
moment kwam de derde Rooienaar, 
Bram van Ravenstein (gitaar), er-
bij. Omdat het Rooise gehalte wel 
erg hoog werd, is de band op zoek 
gegaan naar een locatie in Rooi 
en kwam deze al gauw terecht bij 
Toon Leijten van Café ‘t Kofferen. 
De band werd versterkt met Mily 
Jansen (zang) en Kelly van der 
Heijden (bas). Laatstgenoemde is 
de enige niet-Rooienaar.

advertorial

EEN NIEUWE SCHAFTWAGEN IN ONS 
PROGRAMMA. VANAF HEDEN TE HUUR!

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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De grootste in kleine prijzen Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 26 november t/m dinsdag 2 december 2014
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SINT
SNOEPGOED
uitzoeken!

KINDER
DEKBEDOVERTREK
diverse prints 
katoen/polyester
140x200 cm

A-MERK
MAKE-UP
o.a. Rimmel en L'Oreal

GESCHENK
ARTIKELEN
onmisbaar onder 
de kerstboom

RACLETTE
GOURMETSET
pannetjes en grillplaat 
met anti-aanbaklaag
afneembare grillplaat
1.200 Watt 43x30 cm

DECO
TAK
kersthalm of 
bessentak
40-75 cm

SCHEURKALENDER
2015
diverse titels 
voor een jaar 
lang plezier

FISHER PRICE
MUZIEKTELEFOON
met geluid

OMO
WASMIDDEL
wit 6.21 kg of 
kleur 5.13 kg

CARS
STUNTRACERS
met pull-back motor
diverse uitvoeringen

075 649099

189

049

1595

075 199

349

999

LED
KAARSEN
5.5 cm, 5x7.5 cm 
en 5x10 cm
wit

199

LED
VERLICHTING
warm wit of multicolor
met 8 functies
140 lamps

OUTDOOR
VERLENGSNOER
uitgevoerd in rubber 
geschikt voor 
langdurig 
buitengebruik 
10 meter 
3x1.5 mm2

KUBU
KRANS
Ø 40 cm

499

7 99

349399

499

BLOKKEN 
IN TON
50 stuks

UITZOEKEN
SPEELGOED
Blasters shotgun, Littlest pet 
shop, Mega Bloks Barbie of 
fi rst builders, Matchbox auto 
of Abrick blokken

399

GEUROLIEBRANDER
GIFTSET
incl. 12x 10 ml 
geurolie
diverse 
geuren

299 679

329

DECO
KERSTMAN
diverse varianten
12.5 cm

17 cm 1.49
45 cm 6.49

LANTAARN
MET TEKST
metaal
20x30 cm

AXE
DOUCHEGEL
diverse soorten
250 ml

499

139

DAMES
TAS
schoudertas 
of shopper
slangenprint 
details
diverse 
kleuren

KINDER
ONESIE
diverse dieren
coral fl eece
maten 92-128

maten 134-164 5.49

699
ZIKI HEREN 
BOXERSHORTS
katoen/elastan
diverse kleuren
maten S-XXL

90 WASBEURTEN

STUNTPRIJS

CADEAUTIP

2-PACK

SET/3

VOOR BINNEN
EN BUITEN

LUCHT
VERFRISSER
geurstokjes
diverse geuren
100 ml
0.99

VERLENG
SNOER
outdoor
20 meter
15.95

KRANS
MAND
handgrepen
Ø 40 cm
4.99

LUXE
HORLOGE
grote diversiteit 
aan modellen
3.99

LED
THEELICHT
16 stuks
2.99

STAPEL
RINGEN
multicolor
3.99

LANTAARN
MET TEKST
hout/glas
10x10 cm
1.29
15x15 cm
2.49

AXE
DEODORANT
150 ml
1.69

HEREN
SOKKEN
maten 39-46
7 PAAR
3.99

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

Aanbiedingen geldig van woensdag 26 november t/m dinsdag 2 december 2014
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SINT
SNOEPGOED
uitzoeken!
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189

049

1595
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11 Doelman, bal en winst
11.4 Meer dan geld alleen
Detective Rien Raavens doet in 
opdracht van het Eindhovens Dag-
blad onderzoek naar vermeend 
vals spel in de voetbalwereld. De 
Sonse Boys lieten de overwinning 
wel heel gemakkelijk aan Ollan-
dia. Rien schrikt van een bericht in 
DeMooiRooiKrant over de diefstal 
van het Martinusbeeld. Haar vader 
brengt haar totaal in verwarring, 
als hij vertelt over de komst van 
zus Ans met de feestdagen.

Rien laat in een mailtje aan haar 
kinderen weten dat er weer con-
tact is tussen haar vader en hun 
tante Ans en dat ze haar zus met 
Kerst in Nederland zal zien. Doch-
ter Francis reageert meteen: ‘Wat 
‘n heftig nuus, ek kan my voorstel 
dat jy van slag is.’ Dit inlevingsver-
mogen doet Rien goed.     

Deze zondag gaat Rien naar het 
voetballen in Son, omdat scheids-
rechter Schuijt daar de wedstrijd 
fluit. Om niet herkend te worden 
draagt ze een roze trainingspak, een 
felgekleurde haarband en een grote 
zonnebril. Een camera hangt losjes 
over haar schouder. De tegenstan-
der is DVG uit Liempde. Rien kijkt 
het veld rond. Ze ontwaart twee 
mannen die wel erg chic gekleed 
zijn voor deze plaatselijke derby. 
Waar heeft ze deze mensen, van 
Aziatische komaf, eerder gezien? 
Dat moet bij de wedstrijd Ollandia 
- Sonse Boys zijn geweest. Het kan 
geen toeval zijn dat ze nu weer een 
wedstrijd bijwonen waar Schuijt de 
touwtjes in handen heeft. 
Wanneer in de rust het veld leeg-
stroomt, ziet ze een van deze he-
ren naar het kleedkamer van de 
scheids lopen. Rien zelf loopt de 
keeper van Son achterna en vraagt 
quasi langs haar neus weg voordat 
hij het kleedlokaal in kan verdwij-
nen: ’Vandaag beter in vorm dan 
vorige week?’ De man kleurt en 
glipt naar binnen.

Aan het begin van de tweede helft 
komt een verdediger van DVG van-
uit een doodnormale sliding tegen 
een Sonse spits terecht. De DVG’er 
wordt, ondanks protest van de aan-
voerder, met een rode kaart van het 
veld gestuurd. Langs de Liempdse 
lijn klinkt gemor en boegeroep: 
‘Waar slaat dit op, man, niks aan de 
hand toch…?’ De Sonse Boys zien 
hun kans schoon en vlot na elkaar 
gaan er twee goals in. Als DVG in 
de 84e minuut een tegendoelpunt 
scoort, fluit de scheidsrechter voor 
buitenspel. Het doelpunt wordt af-
gekeurd. Er klinken bezwaren, maar 
bij dit soort wedstrijden worden 
geen herhalingsbeelden gemaakt. 
De beslissing moet dus gewoon 
worden geslikt. Wanneer Schuijt 
het eindsignaal heeft geblazen, on-
derschept Rien een blik tussen ‘de 
heren’ en de leidsman. Ze voelt dat 
dit geen zuivere koffie is. Even la-
ter staat een van de heren met de 
scheids te praten. Rien hoort En-

gelse woorden en ziet dat er een 
envelop van eigenaar wisselt. Snel 
maakt ze een paar foto’s. Dan lopen 
de Aziaten, druk bellend, naar de 
parkeerplaats en rijden het terrein 
af. Rien noteert het kenteken.

Als ze thuis is, maakt Rien een ver-
slag van wat haar opviel tijdens de 
twee voetbalwedstrijden. Ze stuurt 
dat naar haar opdrachtgever van 
het ED, die haar kort daarna opbelt. 
Hij is opgetogen over het verslag, 
het kenteken en de foto’s. ‘Hier 
zal de recherche blij mee zijn, dit 
zou weleens een ontbrekend puz-
zelstukje kunnen zijn.’ Hij eindigt 
met: ‘Let maar op de berichtgeving 
in de krant en mag ik je nog eens 
vragen als er wat te speuren valt?’  
‘Graag, zeer graag,’ glimlacht Rien 
tegen het scherm van haar iPhone.
Drie dagen later leest ze in het ED 
dat de KNVB de wedstrijd Sonse 
Boys - DVG in een spoedverga-
dering ongeldig heeft verklaard 
en dat de arbiter op non-actief is 
gesteld. Het duel zal op een nader 
te bepalen tijdstip opnieuw moeten 
worden gespeeld. Als reden wordt 
gegeven dat de scheidsrechter be-
wust meewerkte aan de overwin-
ning van de Sonse Boys. Dit om 
geld te incasseren uit een wed-
denschap, georganiseerd door een 
Aziatisch goksyndicaat. De scheids 
heeft dus de zwartepiet gekregen. 
De doelman van de Sonse Boys 
blijft op deze manier mooi buiten 
schot voor wat betreft zijn aandeel 
in de wedstrijd van vorige week. 
‘Maar die gozer is natuurlik ook vir 
geen sent te vertrou,’ denkt Rien er 
het hare van. ‘Die doelman heeft 
tenslotte met het bewust doorlaten 
van ballen toch voor de winst ge-
zorgd van Ollandia.’

Die avond gaat de detective weer 
op pad om uit te kijken naar even-
tueel illegaal gedumpt drugsafval. Ze 
maakt een omweg langs het Mar-
tinuskapelletje. Hoe graag ze ook 
de vandalen op zou pakken die de 
vernielingen hebben aangericht, ze 
heeft simpelweg te weinig aankno-
pingspunten voor verder onderzoek. 
Ze neemt zich voor de kapel voort-
aan in haar surveillances op te ne-
men. Het doet haar deugd dat de 
kapel weer grotendeels hersteld is. 
‘Gelukkig draai nie alles om geld nie.’
’s Avonds duikt Rien tevreden in 
een boek over de Rooise geschie-
denis. Ze wil, als het even kan, dit 
jaar met Bart en een aantal vrienden 
deelnemen aan de Rooise Kwis.

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

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

in de natuurMooi
De Velduil

Deze keer een bijzondere uil op 
de foto! De Rooise vogelfotograaf 
Jan Ebbenn kiekte op Vlieland  een 
prachtige velduil (latijnse naam  
asio flameus). Bijzonder omdat de 
velduil overdag actief is. 

door: peter verkuilen

De meeste uilen zijn nachtvogels. 
Bijzonder ook omdat het een wei-
devogel is en een echte nomade. 
De velduil leeft en broedt op de 
grond. Het is een grote opvallende 
vogel met en vleugelspanwijdte 
van rond een meter. Zijn versprei-
dingsgebied is wereldwijd. Overal 
waar grote boomarme of boomloze 
vlakten zijn met een overvloed aan 
kleine knaagdieren: Nederlandse 
polders, heidevelden en duingebie-
den, schaars begroeide hoogvlak-

ten en toendra’s in Scandinavië, 
steppegebieden in het oosten in 
Wit-Rusland, Rusland en Siberië. 
Maar ook de prairies van Noord-
Amerika en de pampa’s in Argen-
tinië. 

 Het gedrag in en rond het nest is 
vergelijkbaar met dat van andere 
weidevogels. Voorbeelden: een 
wakend mannetje in de buurt van 
het broedende vrouwtje (zien we 
ook bij kievieten en ganzen); van 
en naar het nest sluipen met een 
iets verder gelegen aan- en afvlieg-
punt; een lamme vleugel simule-
ren wanneer je in de buurt van de 
jongen komt om de aandacht van 
het nest af te leiden (zoals ook een 
wilde eend doet).

In Nederland is de velduil met min-

der dan 50 broedparen een zeldza-
me broedvogel. Voornamelijk op de 
Waddeneilanden met een boom-
arm biotoop en toch een gevari-
eerde begroeiing: vochtig polder-
land en daarnaast ruiger begroeide 
duingebieden. De velduil is een 
echte zwerver en trekvogel. In ge-
bieden met strenge winters trekken 
ze naar warmere gebieden.  Veld-
uilen zwerven echter ook in de zo-
mer over grote afstanden, gestuurd 
door jaarlijks sterk wisselende aan-
tallen prooidieren zoals veldmuizen 
of lemmingen (in Scandinavië).  Dit 
zwerfgedrag bevordert het broed-
succes. Wanneer prooidieren over-
vloedig zijn leggen ze tot wel 7 
eieren en duurt het broedseizoen 
met meerdere legsels tot laat in de 
herfst. Dit jaar zijn er extreem grote 
aantallen veldmuizen in Zuidwest 
Friesland, Utrecht,  Overijssel en 
langs de Vlaamse kust. Velduilen 
spelen daar op in. Er zijn daar nu 
meer broedgevallen, tot in de late 
herfst toe, dan in de laatste 50 jaar. 
Een raadsel is hoe velduilen weten 
dat op honderden of duizenden ki-
lometers afstand een muizenplaag 
ontstaat. Duidelijk is wel dat de 
velduil gebruik maakt van nieuwe 
mogelijkheden. Voor de ontginning 
broedde de velduil in flinke aantal-
len in de nieuwe IJsselmeerpolders. 
In Groningen waar boeren akker-
randen lieten verruigen, keerde 
de velduil terug als broedvogel. In 
Rooi zijn geen recente waarnemin-
gen bekend. In de Peel wordt de 
velduil wel regelmatig gezien.

Nieuw bankje bij uitkijktoren
De veldwegroute in 
Ni jnsel/Sint-Oedenrode 
slingert door het Dommel-
dal en de Moerkuilen. Het 
is een prachtig parcours 
voor natuur liefhebbende 
wandelaars. Op zaterdag-
morgen zijn vrijwilligers van 
het Staatsbosbeheer en het 
IVN bezig geweest om een 
nieuw bankje te plaatsen 
onder de uitkijktoren die een 
prachtig zicht geeft over het 
gebied. Vanaf dat punt kan 
men ook de Knoptoren zien. 
Er zijn nu voortaan dus twee 
redenen om daar even te 
stoppen.  De kans werd di-
rect aangegrepen om de to-
ren te onderwerpen aan een 
renovatie.

Een bijzondere 
appel

Theo Sonnemans bracht deze ap-
pel naar de redactie met daarbij een 
spreuk, kenmerkend voor hem. ‘Als 
de natuur werkt, staat het verstand 
stil.’  Theo beloofde Ad de Bever om 
geen reclame te maken. ‘Dat moet 
je ook niet doen’, riep de fruithan-
delaar uit Boskant hem na.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Foto: Jan Ebbenn
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Popkoor Novelty
houdt open repetitie 

Ben jij die zanger(es) op de fiets, in 
de auto en onder de douche? En wil 
je wel voor meer publiek zingen? 
Grijp dan nu je kans! Popkoor No-
velty uit Sint-Oedenrode houdt een 
open repetitie op dinsdag 9 decem-
ber. 

Wie Popkoor Novelty kent weet het 
inmiddels, dit koor zingt én swingt. 
Popkoor Novelty is een gemengd 
koor van ongeveer 45 leden en staat 
onder leiding van dirigent Peter van 
Beijnum. Het koor treedt regelmatig 
op en werkt toe naar een groots pro-
ject in 2016. 

Popkoor Novelty repeteert iedere 
dinsdagavond van 20.00-22.15 uur, 
met uitzondering van de schoolva-
kanties, in de benedenzaal in ‘De 
Beurs’, Heuvel 44 in Sint-Oedenro-
de. Maandelijks vindt er een repeti-
tie plaats met het eigen combo. Het 
repertoire is gevarieerd en bestaat 
o.a. uit muziek van Marco Borsato, 

Adèle, Queen, Anouk, John Legend 
en Jason Mraz. 

Kom op dinsdag 9 december naar de 
open repetitie van Popkoor Novelty, 
geheel vrijblijvend. Kom luisteren, 
kijken, misschien al voorzichtig mee 
neuriën of zelfs al meezingen. Het is in 
ieder geval dé gelegenheid om sfeer te 
proeven. Voel je niet te jong om eens 
bij dit leuke koor te komen kijken…

Wil je meer informatie? Kijk dan op 
www.popkoornovelty.nl, de face-
bookpagina, stuur een mailtje aan 
pr@popkoornovelty.nl of bel 06-
13922775. Graag tot ziens op 9 de-
cember in De Beurs!

Wat: open repetitie van Popkoor 
Novelty. Wanneer: dinsdag 9 de-
cember vanaf 20.00 uur.
Waar: De Beurs in Sint-Oeden-
rode. Meer informatie over No-
velty is te vinden op de website:  
www.popkoornovelty.nl 

Welzijn de Meierij krijgt Sinterklaascadeau van TVE

Hennie van Osch sleepte vorige 
week de titel Ondernemer van het 
Jaar 2014 binnen. Van de organi-
satie van dat evenement, de Lions 
club, kreeg hij een cheque van 1000 
euro in handen die hij uit mocht 
delen. Welzijn de Meierij bleek de 
gelukkige.

“Ik kom uit Schijndel en mijn bedrijf 
ligt in Sint-Oedenrode. Ook Wel-
zijn de Meierij opereert in beide ge-
meenten. Mede daarom heb ik voor 
dit goede doel gekozen. Bovendien 
lees ik er vaak over”, onderbouwt 
Van Osch zijn keuze. Directrice Trix 
Kloosterman toonde zich zeer ver-
heugd. “Dit kunnen we altijd goed 

gebruiken. We zijn een instantie die 
op veel vlakken actief is. Daarom 
hebben we bekeken waar we het 
geld aan willen besteden. Het jon-
gerenwerk heeft een nieuwe keu-
ken nodig en voor het steunpunt 
mantelzorg willen we vrijwilligers 
gaan trainen. Ik vind het gebaar van  
Hennie fantastisch.” 

open podium

Avond van 't Nederlandse lied in de Ossekop
Aanstaande vrijdag is het weer zo-
ver. Dan wordt het podium in de 
Ossekop opengesteld voor lokaal 
zangtalent. iedereen die dat wil kan 
een Nederlandstalig lied ten gehore 
brengen. 

Dat kan 'n mooi luisterlied zijn, 'n 
liedje in dialect, een smeuïge smart-
lap, of 'n gezellige dijenkletser.  Er 
is geen wedstrijdelement en de 
enige beloning is het applaus van 
het aanwezige publiek. Inschrij-

ving voor deelname is nog steeds 
mogelijk.  De presentatie van de 
gehele avond is in de deskundi-
ge handen van Ed Steenbakkers.  
aanvang 21.00 uur.  

advertorial



Woensdag 26 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe28 

Jan Voets

Ford Ka 1.2 Titanium X
Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2012

Fiat Panda 1.2 classic plus
Bouwjaar: 2012
Km. stand: 20.000 

Brandstof: Benzine
Transmissie: Handmatig
Kleur: Geel

Autoservice Wehkamp
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

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

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 carwash 

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

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

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

BMW 4 Serie Cabrio 428i Aut.
High Executive Leder Nav.Pro
Transmissie: Automaat
Brandstof: Benzine

Bouwjaar: 2014
Km. stand: 24.750
Kleur: Mineralgrau
BTW auto: Ja

Audi A3 Sportback 1.6 
Ambiente Pro Line
Bouwjaar: 2005
Carrosserievorm: Hatchback

Km. stand: 113.524 
Transmissie: Automaat
Kleur: Zwart
Brandstof: Benzine

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

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

Mercedes Vito 113cdi
Dubbele cabine
Bouwjaar: 2011

Km.stand: 141.850
Diverse vito’s/viano’s op 
voorraad!

Renault Twingo
1.2 16v
Km. stand: 79294

Inclusief nieuwe APK, 
grote beurt, distributieset 
en waterpomp

Mini 1.6 ONE
Bouwjaar: 2003
Km. stand: 147.156 

Aantal deuren: 3
Brandstof: Benzine

Prijs:  € 3.395,- Nu voor:  € 4.999,-

Prijs:  € 9.750,-

Prijs:  € 19.950,- excl. BTW

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

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, Peugeot en 

Hyundai.

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

Ford S-Max 2.5 20V Turbo 
162KW
Km. stand: 179.000 

Bouwjaar: 2008
Aantal deuren: 5
APK bij a� evering

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

S cross airco  2014

Splash 1.0  airco 2014

Alto comfort airco 2014

Splash 1.2 2009 

Swift bandit 2013

Alto airco 2012

Wagon r  airco 2006

Swift 1.2 2012

Alfa mito 135 pk 2009

Mitsubishi colt 2007

Hyundai  atos 2001

Mazda 3 airco 2001

Hyundai sante fe 2.0 2004

Opel corsa 1.2 2001

Mazda 3 1.6 2005

Opel za� ra 2.2 2006

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

Prijs:  € 11.950 

Als nieuw:  € 8.949,- Prijs:  € 5.950 

Suzuki:
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N a a m : 
Anne van Uittert

Leeftijd: 19 jaar 

Welke studie volg je en waar volg je de stu-
die? 
“Ik studeer Pedagogische Wetenschappen 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik 
zit nu in het tweede jaar van mijn studie.”

Wat vind je leuk aan de studie? 
“Wat ik leuk vind aan mijn studie is dat het 
vakkenpakket erg breed is. Afgelopen peri-
ode hebben we bijvoorbeeld het vak Ont-
wikkelingspsychopathologie gehad, waarbij 
we leerden over verschillende psychopatho-
logieën, zoals autisme en schizofrenie. In de 
volgende periode ga ik een vak volgen dat 
Leren: lezen, spellen en rekenen heet, wat 
veel meer op leren en het onderwijs gericht 
is. Ik weet nog niet goed welke richting ik 
precies wil gaan kiezen, daarom vind ik het 
erg leuk dat ik van alle richtingen alvast een 
basiskennis heb voordat ik me ga specialise-
ren.” 

Wat vind ik minder aan de studie? 
“Dat het soms erg theoretisch is. We moeten 
veel wetenschappelijke artikelen lezen. Deze 
zijn wel interessant, maar vaak ben ik dan 
benieuwd hoe het er in de praktijk aan toe 
gaat. We hebben nu gelukkig ook vakken 
waarmee we rollenspellen oefenen en waar-

bij we een proefgezin moeten kiezen met wie 
we gesprekken en verschillende testen oefe-
nen. Dat is dan wel weer leuk, omdat je dan 
een beetje een idee hebt hoe je werk er later 
uit gaat zien.” 

Wat wil je na je studie gaan doen? 
“Ik vind tot nu toe bijna alle vakken die ik 
gehad heb interessant, dus ik weet nog niet 
goed welke richting ik op wil gaan. Misschien 
wil ik orthopedagoog worden, maar ik merk 
de laatste tijd dat ik leren en ontwikkelen van 
kinderen ook erg interessant vind. Daarom 
denk ik er steeds meer aan om me in mijn 
master daarin te gaan specialiseren.” 

Aan wie geef je het stokje door? 
“Ik geef het stokje door aan Marlies van 
de Meulengraaf. Zij heeft een al een jaar in 
Amerika gestudeerd en is nu aan het stude-
ren in Leiden!”

N a a m :
Anne van Uittert

Op zaterdag en zondag 29 en 30 nov. komt u op het winkelcentrum vele 
Pieten tegen. Ze maken muziek en rare kapriolen, maar delen ook lekker 
snoepgoed uit. Altijd gezellig en droog winkelen op WoensXL.

Speciale KOOPAVOND op donderdag 4 december.
(op vrijdag 5 dec sluiten de meeste winkels om 17.00 uur. Supermarkten 
niet)

KOOPZONDAG 7 december
“WoensXL op stelten”
Op deze dag zijn er verschillende spectaculaire creaties op stelten te 
bewonderen.

SINTERKLAAS SHOPT OP WOENSXL!

WWW.WOENSXL.NL

KOOPZONDAG
30 NOVEMBER

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Stem op Blaaskapel Tiona advertorial

De Nijnselse Blaaskapel Tiona is een van de 
deelnemende verenigingen aan  de Rabobank-
actie “Hart voor Elkaar.’ De komende weken 
gaat het erom dat Tiona zoveel mogelijk stem-
men vergaart.

 Ieder lid van de Rabobank ontvangt aan het 
einde van deze maand per post een stemkaart 

met een unieke stemcode. Met deze code kun-
nen leden inloggen op de stemsite en 5 stemmen 
uitbrengen op de deelnemende verenigingen en 
stichtingen die zij een warm hart toedragen. Per 
vereniging of stichting kunnen maximaal 2 stem-
men worden uitgebracht. Hoe meer stemmen Ti-
ona krijgt des te groter wordt het donatiebedrag. 
Kijk voor meer info op (www.tiona.nl). 

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

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

Muziekagenda: 

Vrĳ dag 28/11  

Open podium: 

Avond van 't 

Nederlandse lied  
aanvang 21.00 uur

zondag 30/11  

Sunday a� ernoon j� z 

(open j� zpodium) 
aanvang 15.00 uur

zaterdag 6/12  

� e Spiders, (s� ties)
 aanvang 21.30 uur

Genieten van een 
g ellige sfeervolle 
Kerst samen met 
familie en vrienden?

1e en 2e Kerstdag  

kerstdiner 
v.a. 16.30 uur.

Ook dit jaar hebben wĳ  weer een 
mooi kerstdiner voor u samengesteld. 
Aan de hand van ons Kerst keuze-
menu kunt u ki� en voor een 4, 5 of 6 
gangen diner vanaf  € 36,50  
(zie o¡ e we¢ ite www.� sekop-rooi.nl)

Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

Glow in the Dark party in the Joy
In Jeugddisco The Joy! wordt voor kinderen 
uit groep 5 en 6 een ‘glow in the dark party’ 
gehouden.

Zit jij in groep 5 of 6 en wil jij graag een keer 
komen Glowen, bij de Glow in the Dark EXTRA 
party! Dat kan op vrijdag 28 november van 
19:00 uur tot 21:00 uur bij Jeugddisco the Joy.  
Je kunt je op deze avond helemaal op laten pim-
pen door onze glowers met glowsticks, glow 
make-up en zelfs glow nagellak. Ons adres 
is Oude Lieshoutseweg 7 (naast de hoofdin-
gang van De Beckart). Je kunt altijd mailen op 
jeugddiscothejoy@upcmail.nl voor al je vragen 
of opmerkingen.
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Ieder wellnesscentre en dayspa is 
uniek. Maar wat is nu de leukste 
van de Provincie? In Son en Breugel 
vinden we wellnessresort Thermae 
Son. Een resort dat staat voor gast-
gerichtheid, ontspanning en gezel-
ligheid. Bij de vierde editie van de 
Nationale Wellness Verkiezing kan er 
voor 28 november gestemd worden 
op Thermae Son via: www.wellness-
verkiezing.nl/selecteer/dv/thermae-
son. Bij het uitbrengen van een stem 
maken stemmers direct kans op leu-
ke prijzen zoals een mooie tablet of 
een overnachting voor 2 personen.

Goed doel
Stemmen is kosteloos en je kan ook 
het goede doel steunen: De Stich-
ting Pink Ribbon.  Bij het stemmen 
kan men cijfers geven voor sfeer, 
prijs/kwaliteitverhouding, hygiëne 
en gastvriendelijkheid. Na 28 no-
vember 2014 gaat het wellnesscen-
tre met de meeste stemmen en het 
hoogste waarderingscijfers van de 
provincie door naar de finaleronde. 
Waar wordt gestreden om de lande-
lijke titel.

Prijzen
In 2015 zal Thermae Son zijn 30-jarige 
bestaan vieren. Vandaar zal Thermae 
Son ook 30 prijzen uitreiken ter pro-
motie van het behalen van een titel tij-
dens de wellnessverkiezing. Thermae 
Son deelt unieke prijzen uit. Zoals: 1x 
een dag als opgieter, 10x een sauna-
bezoek voor 2, 10x een kijkje achter 
de schermen, 3x Clarins geschenkpak-
keten en 6x een verrassingsprijs. 

Op 16 maart 2015 ontvangen de 
Provincie Winnaars hun Award tij-
dens de feestelijke Award Uitrei-
king in Kasteel De Hooge Vuursche. 
Daar worden ook de landelijke win-
naars van de 2 categorieën bekend 
gemaakt. De verkiezing wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
Stichting Pink Ribbon, Saunagids en  
OndernemersUnited. De organisatie 
is in handen van Vote Company.

Mooi in de regio
Schellen Slaapcomfort

Specialist in hoogwaardige slaapsystemen
Schellen Slaapcomfort in Eindhoven 
is uw adviseur en leverancier voor 
complete slaapsystemen van top-
merken, zoals Hästens, Swissflex, 
Auping en Schramm Werkstaetten. 
Verder levert zij dekbedden, hoofd-
kussens en bedtextiel van gere-
nommeerde merken, zoals Christian 
Fischbacher, Lysdrap en Bergsträsser.

Schellen Slaapcomfort neemt ruim 
de tijd voor u en geeft een onaf-
hankelijk advies bij de aankoop van 
een goed slaapsysteem. “Wij luiste-
ren goed naar eventuele lichame-
lijke klachten en kunnen op basis 
van onze ervaring en productken-

nis een persoonlijk advies geven. 
Bent u op zoek naar een compleet 
bed, een nieuw matras, topmatras 
of bedbodem, of zoekt u een goed 
passend hoofdkussen, dan bent 
u bij ons aan het goede adres. Wij 
zijn gespecialiseerd in het adviseren 
van een hoogwaardig slaapsysteem 
en bekijken samen met u welke het 
beste bij u past. Hierbij leggen wij de 
nadruk op optimale ondersteuning 
en vochtregulatie en het verminde-
ren van lichamelijke klachten, zodat 
u weer uitgerust en vol energie aan 
een nieuwe dag kunt beginnen”, al-
dus eigenaar Harrie Schellen.

De kwaliteit van uw nachtrust be-
paalt uw energie overdag. Schellen 
Slaapcomfort levert uitsluitend top-
merken van Europese origine, om-
dat deze leveranciers gebruik maken 
van de hoogste kwaliteit materialen, 
zoals paardenhaar (Hästens), Geltex 
(Swissflex) en Talalay latex. Ook bij 
het bedtextiel staat kwaliteit voorop 
door het gebruik van mooie materi-
alen, zoals Egyptische katoen en het 
beste 100% Siberisch ganzendons. 
Schellen Slaapcomfort Eindhoven, 
sinds 1909. 
Aalsterweg 64, Eindhoven, (gratis 
parkeren achterom) 040-2441344, 
www.schellenslaapcomfort.nl

advertorial

11 december 2014: Doe- en Denkdag het Groene woud

Samen bouwen aan streek en 
gezondheid
Op 11 december 2014 vindt de win-
tereditie van de Doe- en Denkdag Het 
Groene Woud plaats. Thema van de 
middag: Gezondheid in Het Groene 
Woud. Met presentaties en work-
shops ontleden sprekers en deelne-
mers de vele, nog onbenutte moge-
lijkheden en kansen die Het Groene 
Woud biedt om bij de ontwikkeling 
van de streek ‘natuur’ en ‘welbevin-
den’ van de mens te combineren.

Een stevige boswandeling doet 
goed. En dat is nog maar één as-
pect waarin Het Groene Woud kan 
bijdragen aan de gezondheid van 
mensen. Want naast ‘natuur’ zijn er 
nog heel veel andere factoren uit de 
omgeving die invloed hebben op de 
menselijke gezondheid, zoals biofy-
sieke en sociaal-economische invloe-
den. In Het Groene Woud komen 
deze invloeden allemaal samen. 

Kansen ontdekken
Tijdens de Doe- en Denkdag 
doen deelnemers, sprekers en 
workshopleiders samen kennis op, 
delen ze ideeën en geven ze handen 
en voeten aan het thema Gezond-
heid in Het Groene Woud. Doel is 
om te ontdekken hoe ondernemers, 
overheden, zorgorganisaties en de 
lokale gemeenschap kunnen bijdra-
gen aan gezondheid. Geen overbo-
dige luxe nu de zorg verandert en de 
vergrijzing toeneemt. 

Het Groene Woud Healthy Region
Het Groene Woud bevindt zich in 
het goede gezelschap van diverse 
andere regio’s in Europa. Deze zoge-
noemde Healthy Regions (waarvan 
Het Groene Woud er zelf ook een 
is) voeren momenteel gelijksoor-
tige verkenningen uit en ontplooien 
eveneens initiatieven om een platte-
land te creëren waar mensen gezond 
oud kunnen worden. 

Passend decor
De Doe- en Denkdag van Het Groe-
ne Woud vindt op 11 december 
plaats op Stadsboerderij Eyghentijds 
in Rosmalen. Een passende locatie, 
want de eigenaars combineren hier 
met groot succes de elementen ‘on-
dernemerschap’, ‘groen’ en ‘mens’. 
Dat doen ze door de productie en 
verkoop van biologische levens-

middelen aan te bieden als dag-
bestedingsactiviteit voor bepaalde 
doelgroepen. Deelnemers aan de 
Doe- en Denkdag krijgen vooraf-
gaand aan het programma uitge-
breid de gelegenheid om te zien hoe 
de Stadsboerderij dit ‘gezonde on-
dernemerschap’ vorm geeft.
 
Opgeven
De Doe- en Denkdag is een initiatief 
van Stichting Streekhuis Het Groene 
Woud en is gratis toegankelijk voor 
geïnteresseerden. Opgeven kan via 
streekhuis@hetgroenewoud.com. 
Op de website www.hetgroene-
woud.com is meer informatie te vin-
den over de Doe- en Denkdag.

Ondersteuning Rural Alliances
Het Groene Woud is één van de part-
ners in het Europese project Rural Al-
liances. Rural Alliances wil – met steun 
van de Europese Unie – de leefbaar-
heid op het platteland versterken en 
verbeteren door de kracht van de 
maatschappij zelf te benutten. Uit-
gangspunten daarbij zijn het betrek-
ken van lokale burgers bij de regio 
en het smeden van allianties tussen 
gemeenschappen, lokale bedrijven 
en andere organisaties. Het Groene 
Woud, dat actief burgerinitiatieven fa-
ciliteert, sluit met haar missie naadloos 
aan op het doel van Rural Alliances. De 
Doe- en Denkdag Het Groene Woud 
wordt ook ondersteund door Rural 
Alliances.

• Promotie: in DeMooirooikrant 

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

 via Social media: Twitter en Facebook

• Alle bedrijfspresentaties verschijnen tevens in DeMooiRooiKrant

• VDO Text Design maakt uw presentatie naar wens

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

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

SPECIAAL 

VOOR 

ROOISE 

ONDERNEMERS

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopend

Open op werkdagen en zaterdagochtend. Dinsdag gesloten.

Wint Thermae Son bij De Nationale Wellness Verkiezing?
advertorial
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Boskantse 
vissers gaan
jeu de boulen
In plaats van de jaarlijkse feestavond 
heeft de Boskantse Hengelvereniging 
(B. H. V.) op 8 november een jeu de 
boules-avond gehouden op de over-
dekte banen van het Boeleke in Bos-
kant. 

De organisatie was in handen van 
Jan Fransen en Wim van Breugel. Na 
een kop koffie met een chocoladebol 
konden de wedstrijden beginnen. 
Op drie banen werd hevige strijd 
geleverd en aangemoedigd. Na drie 
ronden was de strijd gestreden en 
konden Jan en Wim gaan puzzelen 
om zo de winnaars te bepalen terwijl 
iedereen genoot van een drankje en 
bittergarnituur. De uiteindelijke win-
naars waren: 1. Sjaak Verhoeven. 2. 
Jan Fransen en 3. Hans de Laat. Zij 
mochten een tegoedbon van Slagerij 
Verheijen in ontvangst nemen. B. H. 
V. kan terugzien op een gezellige en 
welgeslaagde avond mede dank zij 
de goede zorgen van Tiny Toonen 
en Jan v.d. Elzent.  

vissen

cursus bridge gaat vijfde week in

“Ik vind het steeds leuker worden’

Marja Musson en Frits Helders haalden en-
kele weken geleden DeMooiRooiKrant als 
frisse starters van een bridgecursus door Joop 
Muller uit Olland. Ze stonden toen aan het be-
gin van een tienweekse opleiding. Inmiddels 
hebben ze de vierde les gehad. Hoe hebben ze 
de start ervaren? Hebben ze veel geleerd? Tijd 
voor een tussenstand.

De uit Son afkomstige Frits gaf vorige keer 
aan dat hij vroeger al eens een cursus bridge 
heeft gevolgd. Die kennis komt hem nu van 
pas. “Heel veel komt me bekend voor”, ver-
telt hij. Toch zorgde het er bij hem ook voor 
dat het soms misschien iets te langzaam voor 
hem ging. Nu zijn ze gelukkig begonnen met 
het zogenaamde ‘bieden’. Het onderdeel waar 
Frits de cursus voor wilde volgen. “Ik vind het 
steeds leuker worden nu we zijn begonnen met 
het bieden. In het begin ging het over punten 
en over contracten. Dat was voor mij wat mak-
kelijker. Nu we met bieden gaan beginnen, 

moet ik beter op gaan letten, haha.” Volgens 
Frits verzorgd Joop de lessen uitstekend. “Het 
is vooral knap dat hij het niveauverschil in goe-
de banen weet te leiden. Hij gaat pas door als 
iedereen het snapt.”

Marja is één van de beginners. Ook zij vindt 
de lessen leuk. “Er zijn zoveel regels! Daarom 
is het wennen om ze allemaal toe te passen. 
Gelukkig herhaalt Joop veel termen heel con-
sequent, dus kunnen we het beter onthouden. 
Het meest lastige vind ik de hoeveelheid. Het is 
gewoon heel erg veel. Soms ben ik zo met mijn 
eigen kaarten bezig, dat ik gewoon vergeet dat 
ik nog een maatje heb. De oefenspelletjes zijn 
dan ook heel erg leerzaam.” Tijdens de eerste 
les vertelde de Rooise dat ze ook de cursus is 
begonnen om sociale contacten te vinden. 
“Het is gezellig, maar natuurlijk zijn we vooral 
met het kaarten bezig. Wel heb ik idee dat ik 
aan deze contacten zeker iets heb als ik straks 
doorga met bridgen.”  

De organisatie van de Maiscross Sint-Oedenrode 
wil via deze weg alle landeigenaren, vrijwilligers, 
omwonenden, sponsoren, alle overige mensen die 
hun steentje hebben bijgedragen en met name 
loonbedrijf van Esch bedanken.  Zonder jullie 

inzet was het niet mogelijk geweest er zo’n top 
evenement van te maken. 

Bedankt,

Stichting MC de Ganghouwers.  

BEDANKT

Sven van Genugten was één van 
de organisatoren en hij vond het 
erg leuk dat ze zo’n mooie motor-
crossrace konden organiseren. ‘’Dit 
jaar is het de eerste keer dat we 
het hier houden en we hopen dat 
natuurlijk in de toekomst vaker te 
gaan doen’’, vertelt hij. ‘’Dit is de 
vierde en laatste maïscross in de re-
gio. Degene die over die vier races 
gemiddeld het beste heeft gere-

den, haalt de eerste prijs binnen.’’

Het begon al vroeg in de ochtend 
- om 9:00 uur - met de eerste trai-
ningen, en het evenement duurde 
tot ongeveer 16:00 uur in de mid-
dag toen de laatste race werd ge-
reden. Deelnemers van jong tot 
oud raasden over het circuit terwijl 
honderden of misschien wel dui-
zenden toeschouwers genoten van 

de races en natuurlijk het mooie 
weer. Ook worst en erwtensoep 
konden natuurlijk niet ontbreken 
bij een evenement als dit. ‘’Mis-
schien is het ook wel weer jammer 
dat het niet regent, want vieze 
modderspetters horen er eigenlijk 
ook wel bij’’, lachte een toeschou-
wer. 

Bij de start van elke race ging het 

er hevig aan toe en het publiek 
werd bijna doof van het lawaai dat 
de motoren maakten. Hevige duel-
len werden uitgevochten met hier 
en daar een valpartij tot gevolg. 
Het zand vloog in het rond en de 
motoren vlogen over de kale plak. 
Gelukkig zijn er geen ernstige on-
gelukken gebeurd en kon de EHBO 
het merendeel van de fanatieke 
motorcrossers weer oplappen voor 
de volgende race. 

vervolg voorpagina
Ronkende motoren zorgen voor spectaculaire maïscross

Bas verhagen pakte een zeer 
mooie 7e plek bij de 65cc klasse.in de categorie quads werd Jill Eestermans eerste.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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D’n dieje leert vur os, mer hij kan gin 
hoores krijge.
Gezegd van iemand die wil werken maar geen talent heeft.
Uit: Bij wijze van spreuke
 van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Kinderboerderij zondag dicht door vogelgriep

verdorie..
Was ik net uitge-
kozen om mee te

doen met de intocht
in Nijnsel...als
kanariepiet..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Ans Dekkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jos Vervoort

Pastoor Hackenstraat 2
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Donkere wolken boven Piet

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Bij opa op schoot

zij zit
bij opa op schoot 
haar hoofd tegen mijn kin

ik voel even het begin
met dichte ogen
wat geluk mag heten

met haar duim in de mond
slaapt ze een wijle
in volle overgave

ik draag haar als het ware
ben teder licht 
over haar heen gebogen
te samen 
in een hemelse stoel gezeten

zou dit de eeuwigheid zijn;
zich zo aan zoete dromen laven

mijn favoriete krant “de Telegraaf”
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Nijnsel/TVE Reclame kraakt SESvoetbal

Nijnsel/TVE Reclame bond deze 
zondag de strijd aan tegen SES uit 
Langenboom, een volstrekt onbe-
kende tegenstander. Onbekend was 
niet de kracht van het team want 
het werd alom gezien als een sterk, 
goed voetballend team, getuige ook 
de stand op de ranglijst.

Nijnsel begon zoals de laatste we-
ken sterk en zocht al snel de aan-
val. De laagstaande zon was aan-
genaam maar ook hinderlijk voor 
de aanvallende Nijnselaren. Na wat 
speldenprikken kreeg op links Toby 
Verhoeven de bal; hij slingerde zich 
door de defensie en kwam uit op 
de achterlijn; in de regel een redelijk 
kansloze positie maar hij zag toch 
kans om vervolgens de vijandelijke 
keeper in de korte hoek te verschal-
ken; 1-0. Niet lang daarna een niet 
te missen kans voor Leon Peters die 
op wonderbaarlijke wijze het leer 
niet tot een grotere voorsprong wist 
te verheffen. 
Na de thee nog steeds een golvend 

spelbeeld waarbij de gastheren 
in de persoon van opnieuw Toby 
Verhoeven een enorme kans kregen. 
Hij verscheen alleen voor de keeper 
die ging liggen en het gevaar be-
zwoer. Hieraan vooraf een voortref-
felijke pass van Johan van der Pas. 
Het bleef spannend omdat de Lan-
genbomers zich zeker niet kansloos 
achtten en waar mogelijk de aanval 
zochten. 
In de 84e minuut een uitstekende 
voorzet op rechts van de voet van 
de onvermoeibare Nick Dortmans 
die door Johan van der Pas op de 
juiste waarde werd geschat: 2-0. Ju-
bel bij de thuisclub die zich hiermee 
een veilige marge had verschaft. De 
gasten uit Langenboom bleven de 
tegenaanval zoeken en creëerden 
in de slotfase nog enkele doelrijpe 
kansen.
Een verdiende overwinning voor de 
geelblauwen die hard moesten wer-
ken voor een optimaal resultaat en 
hun uiteindelijk arbeid ook beloond 
zagen.

Dit was tevens de laatste thuiswed-
strijd voor de winterstop. Aanstaan-
de zaterdag de clash tegen Boskant 
uit, een derby die traditioneel alle 
kanten uit kan maar waarbij de 
overwinning tegen SES het zelfver-
trouwen wel een boost heeft gege-
ven. Coach Theo Hageman: ‘In elke 
wedstrijd dwingen we hoe dan ook 
een aantal kansen af. Wij zijn erg 
goed in de omschakeling en geven 
weinig weg. De spelers en het be-
stuur hebben positief gereageerd op 
mijn vertrek naar het ambitieuze FC 
De Rakt uit Uden en we zijn erop 
gebrand om het seizoen succesvol 
af te sluiten. We worden regelmatig 
afgeschilderd als promotiekandidaat 
en dan moet je die status dan ook 
maar waarmaken. Het geloof is er en 
de bandbreedte van de selectie biedt 
meerdere mogelijkheden op een po-
sitief resultaat. Aan trouwe suppor-
ters zal het ons zaterdag niet ontbre-
ken. Nog twee dagen om scherp te 
trainen en daarna staan we vol ver-
trouwen aan de aftrap.’

Ollandia op bezoek bij Fc Schadewijk
Zondag gaat Ollandia naar het aan de 
Scheldestraat 31 gelegen sportpark de 
Neervelden in Oss.  Daar zal het om 
14.30 uur aantreden tegen het vaan-
delteam van Fc Schadewijk. 

Een tegenstander die een moeilijke 
competitiestart had, maar daarna ook 

tegen hoog geplaatste tegenstanders 
regelmatig een of meer punten pakte. 
Ollandia wacht dus een zware uitwed-
strijd, maar eenvoudig zal het deze 
keer ook in Oss niet worden. Als ze 
ook de strijdlust kunnen opbrengen als 
tegen Boskant, zullen er zeker kansen 
komen op een goed resultaat. 

Daan Hermes
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Daan Hermes  is zon-
dag 30 november  “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Venhorst 1.

Daan voetbalt in de F6. Hij voetbalt 
op het middenveld met een sterke 
drang naar voren.
Regelmatig is hij in de buurt van 
de goal te vinden en pikt regelma-
tig een goaltje mee. Zijn favoriete 
voetbalclub is PSV. Andere hobby’s 
dan voetbal heeft Daan niet, be-
halve op regenachtige dagen dan 
doet hij ook wel game en knutse-
len. Daan zit in groep 4 van basis-
school Dommelrode. Buiten spelen, 

voetballen en spelletjes vindt hij het  
leukst om te doen. Rhode wenst  
Daan een gezellige voetbalmiddag 
bij Rhode.

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Bjorn van Eijk
Ollandia

Afgelopen zondag mocht Bjorn 
van Eijk 'Pupil van de Week' zijn 
bij de derby tussen Ollandia  en 
Boskant. 

Hij is 8 jaar oud en hij woont sa-
men met zijn broertje Niels in Ol-
land. Bjorn zit in groep 5 van Bs 
De Sprongh. Op school vind hij de 
geschiedenislessen leuk, maar de 
rekenlessen zijn minder leuk. Later 
hoopt Bjorn metselaar te worden. Hij 
voetbalt in het gezellige team van 
de F1. Op het middenveld staat hij 
zijn mannetje. Hij gaat graag mee op 
het jaarlijkse voetbalkamp. Bjorn zou 
graag andere douches hebben in de 
kleedkamer. Zijn vader Hans is Bjorns 

favoriet binnen Ollandia. Zijn favo-
riete voetballers zijn Arjen Robben 
en Ronaldo. PSV en Real Madrid zijn 
Bjorns favoriete voetbalclubs. Naast 
voetballen, tekent Bjorn graag. 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

Spannende derby Ollandia – Boskant eindigt in remise 

Onder het genot van waarschijn-
lijk de laatste zonnige speeldag 
van 2014 werden de ruim 250 toe-
schouwers op Sportpark Ekkerzicht 
afgelopen zondag getrakteerd op 
een sportief en spannend treffen bij 
de derby Ollandia – Boskant. 

Ollandia trainer Hugo vd Sande en 
Boskant trainer Henri van Wanrooij 
kampten beide met een aantal blessu-
res en schorsingen van hun basisspe-
lers, maar al snel was zichtbaar dat de 
22 die wel aan de wedstrijd begonnen 
volop kwaliteit, spelinzicht en door-
zettingsvermogen in zich hadden.
De eerste tien minuten van de wed-
strijd waren voor Boskant. Het doel 
van Boskant om al vroeg in de wed-
strijd op voorsprong te komen werd 
bereikt in de tiende min. De perfect 
genomen vrije trap net buiten de 
zestien kon in eerste instantie nog 
door doelman Tom Wouters worden 
gekeerd maar in de rebound haalde 
Rens vd Wijdeven verwoestend uit. 
De tactiek om zich niet te laten ver-

rassen, en vooral een snelle 
treffer van Boskant te voorko-
men, werkte even niet. Maar 
gelukkig wist Ollandia zich te 
herpakken en stelde tien mi-
nuten later orde op zaken.
Het doorzettingsvermogen 
van Jos Leenders, die aan de 
zijlijn de bal van zijn tegenstander 
wist te ontfutselen, was de directe 
aanleiding tot de treffer van Ollan-
dia. De crosspass die volgde op de 
vrijgelaten Jan Wouters was precies 
op maat, die aarzelde geen moment, 
trok strak voor en met een geplaatste 
kopbal verschalkte Gerben Dankers 
de doelman van zijn tegenstander. 
Wederom vanuit een spelhervatting 
even voor rust bracht Maarten vd 
Linden Boskant weer op voorsprong. 
De door Rens vd Wijdeven genomen 
vrije trap werd keurig op maat rich-
ting de tweede paal gestuurd waar 
Maarten vd Linden klaar stond om 
succesvol in te koppen. Met deze 
stand op het scorebord beëindigd 
de goed leidende scheidsrechter 

Vereijken de eerste speelhelft.

Na rust twee aanvallende ploegen, 
gelijkopgaande strijd met voor bei-
de ploegen kansen om te scoren. 
Ollandia was voor de tweede keer 
trefzeker in de zestigste min toen 
Jan Wouters met zijn subliem geno-
men corner Carlo Siemons bediende 
die in de ideale positie stond om het 
karwei met een kopbal af te maken. 
Met nog een half uur te spelen was 
nog alles mogelijk. Vijf minuten la-
ter kwam Ollandia voor het eerst in 
de wedstrijd op voorsprong. Uit de 

vrij trap van Jan Wouters kwam de 
bal een beetje ongelukkig tegen het 
been van een Boskant verdediger. De 
bal caramboleerde met een rare cur-
ve richting goal tegenstander maar 
ondanks zijn uiterste krachtsinspan-
ning kon de doelman van Boskant 
dit doelpunt niet meer voorkomen. 
Voldoende aanleiding voor Boskant 
om in de resteerde speelhelft de 
schade zoveel mogelijk te beperken. 
De druk naar voren werd steeds gro-
ter en Ollandia moest alle zeilen bij 
zetten om het gevaar te keren. Uit-
eindelijk eindigde deze derby in een 
gelijkspel omdat Roy vd Linden in de 
zeventigste minuut met een prachtig 
doelpunt zijn ploeg langszij bracht. 

Rhode  verliest in extra tijd van koploper Volkel
Rhode had zondag al goede hoop dat 
het een puntje tegen koploper Volkel 
mee zou kunnen nemen. Dat zou ook 
dik verdiend zijn, maar helaas in de 
blessuretijd wist Volkel toch nog de 
volle winst te pakken, 2-1. 

Het begin was voor Rhode niet 
best. In de warming-up raakte Mart 
Kruseman al geblesseerd en vervol-
gens kwam Volkel al in de 3e minuut 
op 1-0. Het doelpunt kwam uit een 
corner die op zijn minst twijfelachtig 
was, maar het was wel 1-0. Rhode 
had even de handen vol aan Vol-
kel dat op zich goed en snel com-

bineerde. Voor Volkel kwam er voor 
rust nog een goede kans, maar die 
leverde niets op. Rhode kreeg daar-
na meer grip op het spel. Een fraaie 
aanval over 3 schijven werd fraai in-
gekopt, maar nog door de doelman 
gestopt. In de 38e minuut viel, uit 
een gelijksoortige aanval, de treffer 
wel. Weer uit een voorzet van Daan 
van Dinten kon Joep vd Mortel in-
koppen en ditmaal was het wel raak.

Volkel begon weer goed aan de 2e 
helft, maar Rhode herstelde zich en 
gaf ook weinig kansen weg. In de 
slotfase ontstonden er aan beide 

kanten wel een aantal mogelijkhe-
den. De Rooise doelman moest een 
paar keer ingrijpen en uit een aanval 
van Rhode kon de voorzet van rechts 
net niet beroerd worden. In de 88e 
minuut leek Rhode te gaan scoren 
toen Rhode met 3 aanvallers op weg 
ging naar het doel. De laatste Vol-
kelse verdediger wist met een over-
treding echter de zaak nog te redden. 
De wedstrijd leek toen in een gelijk-
spel te gaan eindigen, maar het liep 
toch nog anders. In de 94e minuut 
leverde een Rooise aanvaller de bal in 
bij een tegenstander en die liet zich 
dit buitenkansje niet ontnemen, 2-1. 

De teleurstelling was groot, want een 
puntje was zeker verdiend.
A.s zondag wordt de eerste helft 
van de competitie afgesloten met de 
thuiswedstrijd tegen Venhorst. Ven-
horst is een beetje een onbereken-
bare ploeg, zondag won Venhorst 
met ruime cijfers, 4-0, van Festilent. 

Rikken en Pokeren
A.s. donderdag 27 november wordt 
de 2e ronde van de kaartcompetitie 
gespeeld. De aanvang is circa 21:45 
uur. Alle leden, ouders en supporters 
zijn van harte welkom.
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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HÄSTENS STORE EINDHOVEN 
AALSTERWEG 64, 5615 CH EINDHOVEN. 040 - 244 13 44
SCHELLENSLAAPCOMFORT.NL

Limited Edition 2014  
Hästens Stockholm White

NU TIJDELIJK VERKRIJGBAAR VANAF €6.990*

Geïnspireerd door de iconische kleur “Stockholmsvit”, 
ontwikkeld in Zweden in de jaren ‘50, is het 2014 Limited 

Edition bed een eerbetoon aan onze afkomst. Dit bijzondere 
bed is handgemaakt van de beste natuurlijke materialen 
en generatie op generatie ontwikkeld voor het ultieme 

slaapcomfort. Een bijzonder bed voor een bijzonder persoon.

hastens.com

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Mayk van Driel volgens seizoen 
nieuwe hoofdtrainer van v.v. Boskant

voetbal

Na afgelopen zaterdag is het echt defi-
nitief. Mayk van Driel heeft z’n hand-
tekening gezet en zal volgend seizoen 
de nieuwe hoofdtrainer zijn van v.v. 
Boskant. Op dit moment is Mayk ac-
tief bij SCMH, waar hij nu voor het 

3e seizoen die rol vervult. Daarvoor 
is Mayk een groot aantal jaren hulp-
coach bij Heeswijk geweest waar hij 
ook het 2e elftal onder z’n hoede had. 
Natuurlijk hoort er bij zo’n gelegen-
heid ook een glaasje champagne.

Mayk van Driel (2e van rechts) heft het glas met het bestuur. 

F1 Boskant gesponsord door 
Van den Berk Boomkwekerijen

uiteraard ontbreekt het grootste bedrijf van Boskant niet in het rijtje sponsoren 
van v.v. Boskant. pieter van de Berk van de gelijknamige bekende Boskantse 
Boomkwekerij heeft onlangs het F1 team in het nieuw gestoken. aan de gezich-
ten van de spelertjes te zien dat ze zeer blij zijn met hun nieuwe tenue.

Boskant 
zaterdag in derby 
tegen Nijnsel
Aanstaande zaterdag staat voor 
Boskant 1 de tweede derby binnen 
een tijdsbestek van een week op het 
programma. Tegenstander is Nijn-
sel 1. De wedstrijd wordt gespeeld 
in Boskant en begint om 19.00 uur. 
Vanzelfsprekend is er tijd ingeruimd 
voor de 3e helft.

De eerste derby, uit tegen Ollandia, 
heeft voor Boskant slechts één punt 
opgeleverd. Boskant was technisch 
wel beter, maar de enorme wils-
kracht van de thuisclub leverde een 
3-3 gelijkspel op (Zie bij vv Ollandia 
voor het wedstrijdverslag).
Door het gelijkspel is de achterstand 
op een drietal teams, DVG 1, Juliana 
Mill 1 en Nijnsel 1, die zelf hun wed-
strijden wel wonnen, opgelopen tot 
resp. 6, 5, en 4 punten. Aanstaande 
zaterdag kan daarin verandering ko-
men. Boskant speelt dan om 19.00 
uur thuis tegen Nijnsel 1. Opnieuw 
een echte derby dus!
Gezien de uitslagen die Nijnsel ge-
maakt heeft en de reputatie van een 
aantal spelers, niet de minste tegen-
stander.

Boskant zal, om aansluiting te hou-
den met de top 3, vol aan de bak 
moeten.  Wat dat op kan leveren, 
moet bij de spelers, die tegen Ollan-
dia hebben geacteerd, nog vers in het 
geheugen liggen. Eerder op die dag, 
’s morgens bij onze F2 en ’s middags 
bij onze C1 (spelen thuis om 12.30 
u.) kan de uitslag die wordt gemaakt 
ook leiden tot een klein feestje. Bij 
winst zullen beide teams tot “Herfst-
kampioen” worden bekroond! De 
weersvoorspellingen lijken goed, dus 
er is nauwelijks excuus om thuis te 
blijven.

Dames Rhode winnen belangrijke pot
Afgelopen zondag was het dan 
zover. Tot nu toe de belangrijkste 
wedstrijd van het seizoen. Rhode 
VR1 speelde  tegen Festilent en bij 
winst betekende dat een voorlopige 
eerste plaats met 5 punten verschil 
op de nummer twee. 

Meteen bij de aftrap werd er goed 
druk gezet op de tegenpartij en dit 
uitte zich na drie minuten in een goal 
voor Rhode. Loes tikte hem netjes 
binnen na een voorzet van Susan. 
Na 20 minuten benutte Rhode een 

corner welke werd genomen door 
Susan. Zij legde de bal terug op 
Joyce v A. waardoor zij vol uit kan 
halen. De keeper van Festilent stop-
te de bal in eerste instantie, maar liet 
hem weer los waardoor Loes hem er 
zo in tikte. Na een half uur stopte 
een van de dames van Festilent de 
bal met haar hand in het strafschop-
gebied. De penalty werd door Susan 
netjes en zuiver binnengeschoten.

Na deze goal werd Festilent toch wat 
sterker,  maar gelukkig hielden de 

verdedigers en middenvelders, be-
staande uit Anneke, Jenny, Andrea,  
Joyce v K. en Joyce A. zich goed 
staande. Net voor rust wist Rhode 
zelfs nog een goal te maken. Daisy 
gaf een mooie voorzet op Maud en 
zij scoorde.  

Na rust kwam Rhode met dezelfde 
opstelling uit het kleedlokaal, in te-
genstelling tot de Festilent, die door 
verschillende wissels een sterke her-
start maakte. Toch wist Nikki met 

een prachtig afstandsschot de 0-5 
te maken. Daarna kwam Festilent er 
toch een keertje doorheen en maak-
te met een lob 1-5.  Na 60 minuten 
kwamen er drie nieuwe spelers in 
het veld aan Rooise zijde, bestaande 
uit Denise, Joyce H en Minouk. De 
laatste 30 minuten ging het gelijk 
op en werd er niet meer gescoord. 
Lenny kwam aan het eind nog goed 
in actie door een prachtige redding 
na een actie van Festilent.  
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ABC-zwemmen bij Thermae Son
Het nieuwe (ABC-) zwemseizoen voor kinde-
ren staat weer voor de deur bij het zwembad 
van Thermae Son. De sportclub van het well-
nesresort beschikt over een 25meter-zwem-
bad en instructiebad waar al meer dan 15 jaar 
zwemlessen verzorgd worden. 

ABC-zwemlessen
“Bij Thermae Son starten de zwemlessen op 
de leeftijd van vijf jaar. Voor de toekomst 
leren de kinderen bekend raken met water. 
Zodat zij zwem veilig kunnen spelen in ba-
den, recreatieplassen en de zee. Een goede 
zwemtechniek is hiervoor belangrijk. Het 
moderne zwemonderwijs is vooral gericht op 
het zoveel mogelijk ervaring en vaardighe-
den opdoen in het water. Spelletjes worden 
toegepast, zodat kinderen de lessen leuk vin-
den! De eerste groep van de zwemles start 
met één keer per week vijfenveertig minu-
ten zwemmen. Het kind leert onder andere 
drijven, draaien, springen in het water, onder 

water gaan en zwemslagen als de rugcrawl 
benen. Daarna wordt de overstap gemaakt 
naar twee keer per week zwemmen, waar bij-
voorbeeld de schoolbeenslag aan bod komt. 
Na negen weken vindt er een toetsmoment 
plaats en schuift het kind een groep verder. 
In onze lessen worden geen hulpmiddelen 
gebruikt. Kinderen dienen zelfstandig te kun-
nen zwemmen. Als dan het moment daar is, 
dat er diploma gezwommen wordt, is dat 
een feestelijke aangelegenheid!” vertelt Tina 
Spoorenberg leidinggevende van het Ther-
mae Zwembad enthousiast

Info
Thermae Son beschikt over het keurmerk Vei-
lig & Schoon (regio Brabant) en gediplomeerde 
zweminstructrices. Tevens is het water in de ba-
den “puur bronwater”, waardoor de kans op 
huidirritatie zeer klein is. Voor meer info kijk op 
www.thermaeson.nl. Thermae Son is gelegen 
aan de Thermaelaan 2 te Son en Breugel.

advertorial

waterpolo

Wanprestatie waterpolodames Argo, heren 
blijven winnen
Nadat Argo vorige week jammerlijk faalde in 
haar eerste echte krachtmeting tegen DZT in 
Deurne, kregen de waterpolodames uit Rooi 
het afgelopen weekend wederom klop van een 
gelijkwaardig team uit de competitie. 

Waren er tegen DZT nog wel wat factoren 
aan te dragen waarop de dames niet direct in-
vloed op konden uitoefenen, tegen de Treffers 
uit Rosmalen kon er geen enkel excuus aan-
gedragen worden waarachter het team zich 
kon verschuilen. Gelijkwaardige teams, zowel 
op papier als ook gezien de onderlinge duellen 
over de afgelopen jaren. Echter, daarvan was 
in de eerste 6 minuten van de wedstrijd hele-
maal niets van te zien. De Treffers gingen direct 
scherp van start, zaten goed in de wedstrijd en 
binnen een minuut keek Argo al tegen een 0-2 
achterstand aan. Slordige fouten, miscommu-
nicatie en wanhopige blikken naar elkaar was 
het beeld van het eerste partje. Met een 0-5 
(!) achterstand kon Argo even uitpuffen om, 
geheel terecht, de oren gewassen te krijgen 
van coach Anja van Wanrooij. Mede hierdoor, 
maar de angst voor een complete afgang in ei-
gen huis, zorgde ervoor dat Argo eindelijk haar 
eigen spel begon te spelen. Onder leiding van 
2 goed fluitende scheidsrechters was de stand 
over de rest van de wedstrijd 3-3, dit kan ook 
gezien worden als een goede afspiegeling van 

het krachtsverschil. De einduitslag van 3-8 
geeft derhalve een vertekend beeld, maar kan 
gezien worden als een wake up call voor Argo. 
Het team kan prima meedraaien in de top 
van de competitie, maar zonder scherpte en 
een juiste instelling zal het niet meer dan een 
middenmoter gaan worden. Doelpunten voor 
Argo werden gemaakt door Josine Raaijmakers,  
Paula Smith en Liesbeth van der Korst.

De heren van Argo hebben wederom een pri-
ma wedstrijd gespeeld tegen Aquamigos uit 
Den Bosch. De nummer 4 tegen de nummer 8 
in de competitie, dus op papier was Argo voor-
af wel de favoriet. In de eerste 3 parten van 
de wedstrijd hielden de teams elkaar in even-
wicht, maar Argo wist het verschil in het 4e part 
duidelijk te maken. Na een eindspurt werd de 
wedstrijd met 10-5 gewonnen door Argo, een 
goede en terechte overwinning.

Zwemmen
Komend weekend nemen 14 zwemmers van 
de Wedstrijdgroep deel aan de Regionale Sprint 
Kampioenschappen die gehouden worden in 
het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion 
in Eindhoven. Zij zullen daar 40 keer individueel 
en 6 keer als een estafette ploeg aan de start 
verschijnen. De wedstrijd begint zaterdag en 
zondag om 13.45 uur.

Roois triplettenkampioenschap 2014

jeu de boules

Het triplet Gerrie vd Rijdt/Wim vd Rijdt/André vd 
Nieuwenhof werd ongeslagen ( 5 +25) en daarmee 
terecht Roois triplettenkampioen 2014. Zij had-
den daarmee een behoorlijke kloof geslagen naar 
maar liefst 4 triplets met 3 winstpartijen. Daarvan 
werd het triplet Kees Luijten/Henk Smulders/Jan 
vd Schoot (+23) 2e. Het jeugdige triplet Ronald 
Thijssen/Erik Verschuijten/Bas in ’t Zandt werd 3e 
(+18) en het triplet Frenk v Mierlo/Piet Habraken/
Huub v Abeelen 4e (+6). Met een 5e plaats ten-
slotte greep het triplet Albert vd Loo/Lineke den 
Boer/Ad Ketelaars (+0) net naast de prijzen. 

NJBB Winteravondcompetitie: 
ruime overwinning team 1
In haar thuiswedstrijd in de hoofd-
klasse tegen Dongen 1 behaalde team 
1, mede door het sublieme spel van 
het triplet Marco v Wanrooy/Joris v 
Liempd/Igor vd Loo (3 winstpartijen 
+25), een ruime 7-2 overwinning. Hier-
mee neemt ze de koppositie in het klas-
sement over van Tilburg 1 (+10). In de 
1e klasse gaat team 3 onverminderd 
door met winnen. Nu in haar uitwed-
strijd tegen La Donnée 1 uit Tilburg die 
ze met 6-3 wist binnen te halen. Alle 
tripletten wonnen 2 van de 3 partijen. 
Team 3 blijft hiermee koploper in de 
1e klasse (+12). Ondanks het uitste-
kend presterende triplet Toon Bergen/
Maria v Berkel/Tiny vd Donk, goed 
voor 3 winstpartijen, wist team 4 uit 
haar thuiswedstrijd tegen Oisterwijk 2 

slechts 1 punt binnen te slepen (4-5). Ze blijft 
hiermee hekkensluiter in de 1e klasse (+2).

La Ferme Boel
In een sportief en gezellig onderling toernooi 
met La Ferme Boel uit Son en Breugel ging 
de 1e plaats naar Wim vd Rijdt van C&M (3 
+30) en de 2e plaats was voor Margriet Weber 
van LFB (3 +28). De 3e plaats was voor Rina  
Spanjers van LFB (3 +26). De 4e en 5e plaats 
ging weer naar C&M en wel naar Ria vd Loo (3 
+23) en Ad Ketelaars (3 +16). 

Wil jij genieten van een aantal 
gezellige feestdagen met familie, vrienden 

en kennissen? 
Kom dan naar Café d’n Toel. 

Zoals je van ons gewend bent, maken we er weer een gezellige 
boel van. Met onze vakantieviering op 19 december luiden we 

officieel de kerstvakantie in. De openhaard gaat aan en gezamenlijk 
genieten we van muziek, gezelligheid en een overheerlijke 

winterbarbecue. Trakteer je personeel op deze hartverwarmende 
kerstviering, of  kom samen met kennissen of vrienden naar 

Café D’n Toel. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 17 december.

Cafe den Toel | Pastoor Smitsstraat 4 | 5491 Xn, olland | 0413-473313

www.cafedentoel.nl | info@cafedentoel.nl
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Bridgeclub ’t Koffertje viert 
twintigjarig bestaan

bridgen

Op 12 november vierde bridgeclub 
’t Koffertje ’94 in haar nieuwe on-
derkomen de Beckart haar 20-jarig 
bestaan. 

Het feest was door enige dames van 
de vereniging perfect georganiseerd 
en de leden zullen het feest dan ook 
niet al te snel vergeten. Natuurlijk 
werd er begonnen met een spelletje 
bridge maar deze keer niet met de 
vaste partner maar met een wille-
keurig ander lid van de vereniging. 
Logisch gevolg was natuurlijk veel 
hilariteit omdat men de partners bie-

ding niet begreep waardoor soms de 
meest vreemde contracten werden 
gespeeld. Het bridgen werd opge-
fleurd door heerlijke hapjes die ook 
nog eens opgediend werden tijdens 
de Pub-quiz waarbij de lachspieren 
flink aan het werk gezet werden. Het 
daarna opgediende buffet versterkte 
de inwendige mens terwijl tijdens en 
na dit gebeuren de zaal opgevrolijkt 
werd door het duo “Kuifje in Tibet” 
dat op een leuke manier veel vooral 
bij ouderen bekende, liedjes en lie-
deren ten gehore brachten. Al met al 
een leuk en gezellig feest.

Uitslagen HBV Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Antoon Ver-
voort met 221 punten. De overige 
uitslagen: Jan Gordijn 215, Jan van 
Erp 214, Wim Boonstoppel 205, Jan 
Lathouwers 165 en Ron Spijker 138.

Op dinsdagavond schoten de senioren 
de laatste indoor competitie wedstrijd. 
De scores waren: Piet van den Berg 
281, William Huyberts 277, Martie 
Verhoeven 249 en Toon Hermes 196. 
Met deze scores won het team de 
laatste wedstrijd en werd regiokam-
pioen in de A-klasse. Zij mogen naar 
het rayonkampioenschap volgend jaar. 
De scores van de restschutters waren: 
Mark Kuys 229, Agnes Vissers 192 en 
Jos van den Berg 138.

Donderdagavond is een team van 
Ontspanning een vriendschappelijke 
uit-wedstrijd gaan schieten in Lies-
hout bij Krijgsman Soranus. Krijgsman 
Soranus won de wisseltrofee met een 
totaal score over 2 wedstrijden van 
-14 punten tegen Ontspanning 53 
punten. De vereniging die het dichtst 
bij de 0 punten eindigt is winnaar. De 
individuele scores waren: Beppie van 
Bergen 208, Wim Boonstoppel 158, 
Toon Hermes 182, William Huyberts 
228, Mart Verhoeven 201 en Jos van 
der Veer 166.
Vrijdagavond is de wedstrijd voor de 
seniorenbeker geschoten. Deze wed-
strijd is bedoeld voor alle schutters 
ouder dan 50 jaar. De uitslag wordt 
bepaald na loting van alle scores. Hier-
door heft ook een mindere schutter 
kans op de overwinning. Winnaar van 

de trofee werd Wil Kivits met een sco-
re van 142 (204). Verder uitslag: Toon 
Hermes 118 (188), Antoon Vervoort 
101 (74), Michael Moonen (hout) 39 
(39). Buiten mededinging Wim Boon-
stoppel 162 en Mart Verhoeven 205. 
Vrijdagavond was ook de laatste in-
door competitie voor de jeugd. Zij 
schoten in Schijndel.
De scores waren: Sjef van den Berg 
296, Piet van den Berg 275, Floris 
Mesu 262, Remco Boleij 237 (PR), Si-
mon Boersbroek 237, Dani Hobbelen 
231 (PR), Dione Mesu 210, Bram Kuys 
203, Tim Hulsen 201, Ray Matuszews-
ki 97 en Simon Roumen 63.
Op zaterdag schoot Piet van den Berg 
op Papendal een cross continentale 
wedstrijd. Er werd gelijktijdig gescho-
ten door sporters in diverse landen in 
Europa en Amerika. Met 279 en 275, 
totaal 554 punten werd Piet 7e bij de 
heren recurve.

Sjef van den Berg schoot zondag een 
indoorfita in Baarschot. ‘s Morgens 
schoot hij 290 en 298, totaal 588 pun-
ten. ‘s Middags schoot hij tweemaal 
297, totaal 594 punten. Deze score 
was goed genoeg om te winnen bij de 
heren recurve.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond, 
op dinsdagmiddag de Rozelaer en op 
vrijdagavond is de senioren. Op vrij-
dagavond worden de Zuilen van Ont-
spanning geschoten. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trai-
nen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtraining is op woensdag-
avond van 18.30 – 20.00 uur.

Koppelwedstrijd Dioscuriturnen

In de aanloop naar het nieuwe wed-
strijdseizoen vond op zaterdag 22 
november een oefenwedstrijd in 
de vorm van een koppelwedstrijd 
plaats voor de volledige wedstrijd-
selectie van Dioscuri. De selec-
tie telt dit seizoen 33 turnsters, 
verdeeld over de Jong Talent (8), 
wedstrijdgroep A (20) en wedstrijd-
groep B (5). 

Door middel van loting werd in de 
eerste koppelwedstrijd steeds een 
turnster uit de Jong Talent aan een 
turnster uit wedstrijdgroep B gekop-
peld en in de tweede wedstrijd een 
onderbouwturnster uit wedstrijd-
groep A aan een bovenbouwturn-
ster uit wedstrijdgroep A. De mei-
den brachten de nieuw aangeleerde 
oefeningen in de praktijk en lieten 
mooie nieuwe elementen zien. Voor 
volle tribunes toonden ze aan hele-
maal klaar te zijn voor het komende 
wedstrijdseizoen! 

Om 9 uur traden de meiden van 
de Jong Talent en wedstrijdgroep B 
aan. De meiden van de Jong Talent 
lieten zien dat het met de toekomst 
van Dioscuri wel goed zit. Wiese vd 

Eertwegh stak met een totaalscore 
van maar liefst 50,625 pt met kop 
en schouders boven de andere Jong 
Talentjes uit. Maar ook Noa der  
Kinderen, die op sprong met 11,500 
pt de hoogste score behaalde, en 
Lindsy Hagelaars, die dezelfde score 
op de balk liet noteren, turnden een 
erg goede wedstrijd. Ook de wed-
strijdgroep B turnsters lieten nette 
oefeningen zien. De prachtige brug-
oefening van Alysha Broeders kan 
als hoogtepunt genoemd  worden. 
Alysha behaalde maar liefst 14,800 
pt op dit toestel. Maar ook de ge-
lukte koprol van Nora Wijnen op 
de evenwichtsbalk mag niet onop-
gemerkt blijven. De winst in deze 
wedstrijd ging naar het duo Wiese 
en Alysha met een puntentotaal van 
98,175 pt. 

Om 10.45 uur betraden de turnsters 
van  wedstrijdselectie A de vloer 
van Dioscuri’s thuishal De Stree-
pen. De dames zetten, zo vroeg in 
het seizoen, al prima oefeningen 
neer. Hoogtepunten van de onder-
bouwturnsters waren de brugoefe-
ning van Amber Minten, die voor 
haar oefening met ophurken een 

score van 14,100 pt liet noteren; de  
balkoefening van Julia van Hoof en 
de streksalto’s op sprong van Anouk 
van den Brand en Juul van Bogget. 
Bij de bovenbouwturnsters werd 
met name op vloer goed geturnd. 
Elena Haenen straalde tijdens haar 
prachtige nieuwe vloeroefening, en 
ook haar zus Maranda stal de show 
op dit onderdeel door een specta-
culaire streksalto met halve draai te 
turnen. Jade van Vechel liet voor het 
eerst in een wedstrijd een acrobati-
sche combinatie op balk zien. Dit, 
maar ook de mooie streksalto’s op 
de vloer, de half-in-half-uit spron-
gen op de pegasus en de boogjes op 
de balk bewezen het almaar stijgen-
de niveau van de meiden. Myrne vd 
Eertwegh en Amber gingen er met 
een puntentotaal van 97,550 pt met 
de winst vandoor in deze tweede 
koppelwedstrijd. 

Als de turnsters deze lijn weten door 
te trekken wordt het een prachtig 
wedstrijdseizoen! De eerstkomende 
wedstrijd van  Dioscuri vindt plaats 
op zaterdag 13 december. Het vierde 
divisie bovenbouwteam treedt dan 
in Valkenswaard aan tegen Tonido.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
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paardensport Ashley Peters in de prijzen op 
“Indoor de Bergen”

Elk jaar wordt in Wanroy in novem-
ber vier volle dagen gesprongen door 
zowel amateurs als profs. Voor een 
amateur is het een leuke ervaring om 
tijdens het losspringen samen rond 
te rijden met een prof als Eric van der 
Vleuten of Wiljan Laarakkers. 

Op vrijdag startte Juliët Bosshardt haar 
paard Enrique in deze entourage in de 
klasse B. Bij Juliet en Enrique rolde he-
laas een balk in de barrage. 72,5 stijl-
punten en een snelle tijd zorgde toch 
nog voor een negende prijs. 
Op zaterdag startte Ashley Peters 
haar paard Balinda FS in de klasse B. 
Na 2 foutloze rondes en 70 stijlpunten 
mochten Ashley en Balinda FS zich als 

derde opstellen in de prijsuitreiking.
In Oirschot was een dressuurwedstrijd 
voor Friese paarden georganiseerd. 
Inge Heesakkers heeft hieraan succes-
vol deelgenomen met haar paard Cora. 
Het duo eindigde in de klasse L2 op de 
derde plaats met een score van 64.7%.

In Geldrop werd een dressuurwedstrijd 
voor pony’s  georganiseerd. Deze wed-
strijd gold als selectie wedstrijd voor de 
Brabantse indoor kampioenschappen. 
Larissa Laenen en haar pony Kasan-
dera namen deel in de klasse D B2. In 
de eertse proef behaalden ze een score 
van 62.3%, goed voor een vijfde prijs. 
In de tweede proef leverde een score 
van 64.6% een zesde prijs op.

Even geleden hielden de Nijnselse ruiters 
een indoor dressuurwedstrijd voor po-
nyruiters. De wedstrijd was een selectie-
wedstrijd voor de Brabantse winterkam-
pioenschappen. Dus er stond nogal wat 
op het spel voor de deelnemers. In de 
klasse DL2 kwam van deze vereniging 
Kim van Esch aan de start met haar pony 
Lady Sita. De jury beloonde de proef 
met 62.7% goed voor een derde prijs. 
In de klasse D/B kwam Larissa Laenen 
met haar pony Kasandera aan de start. 
Ook hun proef verliep zeer voorspoedig 
en werd beloond met 64,3 %. Larissa 
mocht ook opstellen in de prijsuitreiking 
en wel op de derde plaats.

In Oosteind werd een springwedstrijd 
voor paarden georganiseerd. Ashley 
Peters kwam daar aan de start met haar 
paard Balinda FS. Ze reden een foutloos 
parcours en werden beoordeeld met 
70 stijlpunten, goed voor een tiende 
prijs. In de klasse Z kwam Marwin van 
den Nieuwenhuijzen aan de start met 
zijn paard Tjonge-jonge. Ze reden een 
foutloos basisparcours. In de barrage 
rolde er echter een balk. Met een tijd 
op de klok van 39, 34 seconde moch-
ten Marwin en Tjonge-jonge zich op-
stellen voor de prijsuitreiking en een 
zevende prijs in ontvangst nemen.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Odisco scoort er lustig op loskorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afgelopen zondag speelde Odisco 
thuis tegen Korloo uit Loosbroek. 
Odisco wist dat er na vorige week 
iets recht gezet moest worden en 
zou daarvoor ook alles doen.

Odisco begon wat rustig aan de 
wedstrijd en keek na 1 minuut te-
gen een 0-1 achterstand aan. Hierna 
begon het te lopen en Odisco kon 
zo na 8 minuten op 3-1 komen via 
Marlon van Heeswijk, Dena Es-
sens en Meike Leenderts. Hierna 
had Odisco wat moeite met scoren. 
De kansen waren er wel, maar het 
vertrouwen ontbrak nog. Verdedi-
gend zat het potdicht en zo kon na 

19 minuten het scoren beginnen. 
Binnen 4 minuten wist Odisco uit 
te lopen naar 6-2 via Myrthe van  
Heereveld, Meike Leenderts en Dena 
Essens. Tot de rust werd Odisco ster-
ker en bleef scoren via Marlon van  
Heeswijk en Meike Leenderts. De 
dames konden zo gaan rusten met 
een stand van 8-4. 
In de rust werd de dames verteld 
met meer vertrouwen te gaan spe-
len en alle kansen af te gaan maken. 
Verdedigend moesten de dames zo 
doorgaan, want het stond goed. 
Odisco pikte de opdrachten prima 
op en liep in 15 minuten weg naar 
15-6 via 3x Lisa Wouters, 3x Meike 

Leenderts en Marlon van Heeswijk. 
Hierna was het een kwestie van uit-
spelen en rustig door scoren. Met 
nog 4 minuten op de klok was de 
stand 19-8 via 2x Meike Leenderts, 
Myrthe van Heereveld en Lienke 
Merks, die een goede invalbeurt be-
kroonde met een prachtig doelpunt. 
De 20 leek eraan te komen, maar 
Odisco was hierop te gefixeerd en 
speelde de laatste 4 minuten te on-
rustig, waardoor de eindstand 19-9 
was.
Odisco speelde goed, kreeg naarma-
te de wedstrijd vorderde steeds meer 
vertrouwen en kon zo een goede 
overwinning pakken.  

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

Nipte overwinning voor KV Nijnsel
Roka uit Beersel kwam op bezoek, 
opnieuw een onbekende tegenstan-
der voor KV Nijnsel. Beide ploegen 
bevinden zich met nul punten in de 
onderste regionen. Voor beide teams 
zaak om daar vlug weg te komen. 

Al vlug bleek dat Nijnsel de twee pun-
ten niet cadeau ging krijgen.  In de vier-
de minuut opende Roka de score. Nog 
geen minuut later kreeg Nijnsel de kans 
om weer op gelijke hoogte te komen 
door een toegekende strafworp, deze 
werd echter gemist. Het was Sandra 
Verhagen die Nijnsel naast Roka zette. 
Lange tijd stond deze stand op het sco-

rebord. Nijnsel zat nog niet helemaal in 
de wedstrijd en er werden slordige fou-
ten gemaakt. De time-out van Van Oe-
kel leek te helpen want Nijnsel kwam 
op voorsprong, echter kon deze niet 
vastgehouden worden. Nijnsel moest 
gaan rusten met een 4-4 gelijkspel. 

De woorden in de rust waren helder, 
de communicatie moest beter en de 
kansen worden afgemaakt. Direct na 
rust bleek dat Nijnsel deze woorden 
niet om kon zetten in daden. Met 
twee vlugge doelpunten, moest Nijn-
sel opnieuw tegen een achterstand 
aankijken. Zowel Roka als Nijnsel wis-

ten de korf meerdere keren te raken. 
Het lukte Nijnsel echter niet om op 
voorsprong te komen. Met nog tien 
minuten op de klok begonnen de da-
mes van KV Nijnsel aan een slotoffen-
sief. Met drie doelpunten achter elkaar 
en een stand van 10-9 mocht Nijnsel 
als winnaar het veld afstappen. 
Doelpunten:Sandra Verhagen (4x), 
Myrna Foolen (3x), Anne Sijbers,  
Nicole de Koning en Selly van  
Roosmalen (1x). 

Overwinningen in Geldrop door 
Sanne van Run en Nienke Theuns
Voor de ponyruiters stond dit week-
end de selectie dressuurwedstrijd in 
Geldrop op het programma. Sanne 
van Run en Nienke Theuns behaal-
den hier mooie prijzen, die mee zul-
len tellen voor de selectiestanden 
van kring Eindhoven.
 
In de klasse C-L1 reed Sanne van 
Run haar pony Breitling. In de eerste 
proef mochten ze een 2e prijs note-
ren en tijdens de tweede proef gin-
gen zij er met de overwinning van-
door. Nienke Theuns nam met Roxy 
deel in de klasse C-B.  In de tweede 
proef mochten ook zij de overwin-
ning in ontvangst nemen. Helaas 
leverde de eerste proef, die voor de 
selectie telde, geen resultaat op. 

Afgelopen zondag werd in Asten 
een springwedstrijd georganiseerd, 
waar Marion Merks weer twee goe-
de nul ritten mocht noteren. Met dit 
resultaat mocht ze zich met Dolf op 
een 6e plaats opstellen in de klasse 
L. Vorig weekend verscheen Pe-
ter van Gaal met zijn paard  Elstar 
aan de start op de springwedstrijd 
in Riel. Hij behaalde hier, na twee 
foutloze omlopen, een 3e prijs. Dat-
zelfde weekend startte Willeke van 
der Velden haar paard Enjoy in de 
klasse M2 op de dressuurwedstrijd 
in Veldhoven. Ook deze combinatie 
zette wederom een mooi resultaat 
neer. Tijdens de prijsuitreiking mocht 
Willeke een 2e prijs in ontvangst ne-
men.

Belangrijke overwinning team 1 
TTV Attaque

tafeltennis

Team 1 haalde een heel belangrij-
ke overwinning tegen een naaste 
concurrent, de andere drie teams 
verloren hun wedstrijd.

Attaque 1 won met liefst 8-2 van 
TTCV Van Herwaarden uit Veghel. 
Door deze overwinning gaat het 
team TTCV Van Herwaarden voor-
bij op de ranglijst. Het staat  met 
nog één wedstrijd te spelen op de 
veilige 4e plaats met 44 punten. 
Maarten Kerkhof won al zijn wed-
strijden, Menno van Os en Dirk 
Kastelijn ieder twee, verder werd 
het dubbelspel nog gewonnen.

Attaque 2 verloor nipt met 6-4 
van Smash uit Uden. Henry van  
Casteren won twee wedstrijden, 
Leon Huijberts en Peter Verhagen 
ieder één. Het team blijft met 26 
punten op de laatste plaats staan. 
Met nog één wedstrijd te gaan 
heeft het 5 punten achterstand op 
nummer 5 Always Fair. In de laat-
ste wedstrijd treffen ze elkaar en 
Attaque zal dan met 8-2 moeten 
winnen om niet rechtstreeks te de-
graderen.

Attaque 3 speelde tegen Asio uit 
Haaften, die in deze wedstrijd kam-
pioen konden worden. Door ziekte 

paardensport

van twee spelers had Attaque maar 
de beschikking over twee spelers. 
Het verloor kansloos met 8-2, waar-
door Asio kampioen werd. Cliff van 
Driel wist twee wedstrijden te win-
nen, Bram Marinus helaas geen. Met 
nog één wedstrijd te spelen bezet 
het team met 53 punten nog stevig 
de 2e plaats, die recht geeft op een 
promotie/degradatiewedstrijd.

Het jeugdteam speelde tegen Uni-
cum uit Geldrop en verloor met 
6-4. Bas Janssen was zoals het hele 
seizoen uitstekend op dreef en won 
al zijn wedstrijden, Mika van Hees-
wijk won er één, Sam Heijmans 
wist geen wedstrijd te winnen. Het 
team bezet met 31 punten de 5e 
plaats.    
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Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE 1 - SES 1 2-0
Nijnsel/TVE 2 - UDI’19 3 3-4
UDI’19 7 - Nijnsel/TVE 3 2-3
Nijnsel/TVE 5 - Blauw Geel 15 2-5
Ollandia 3 - Nijnsel/TVE 6 3-0
Nijnsel/TVE 7 - Boskant 6 2-1
RKMSV VR1 - Nijnsel/TVE VR1 0-4
DVG VR1 - Nijnsel/TVE VR2 1-2
FC de Rakt VR2 - Nijnsel/TVE VR3  1-2
E.L.I. Vet - Nijnsel/TVE Vet 1-0

Uitslagen jeugd:
FC Uden A1 - Nijnsel/TVE A1 2-3
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Geel C6 1-5
Keldonk D2 - Nijnsel/TVE D1 0-7
Boskant E1 - Nijnsel/TVE E1G 3-2
Gemert E8 - Nijnsel/TVE E2 1-6
Erp F2 - Nijnsel/TVE F1G 2-6
Nijnsel/TVE F2G - ASV’33 F5 9-1
Schijndel MC1 - Nijnsel/TVE MC1 7-0

Programma senioren za 29/11:
Boskant 1 - Nijnsel/TVE 1 19.30u

Programma senioren zo 30/11:
Volkel 2 - Nijnsel/TVE 2 12.15u
Nijnsel/TVE 3 - VOW 2 12.00u
Rhode 7 - Nijnsel/TVE 4 12.00u
DVG 6 - Nijnsel/TVE 5 11.00u
Nijnsel/TVE 6 - Blauw Geel 18 10.00u
Nulandia 11 - Nijnsel/TVE7 9.30u
Nijnsel/TVE VR1 - 
FC Eindhoven AV VR2 14.30u
Nijnsel/TVE VR2 - UDI’19 VR2 12.00u
Nijnsel/TVE VR3 - ELI VR2 10.00u

Programma jeugd za 29/11:
Nijnsel/TVE A1 - WEC A1 14.30u
Erp B2 - Nijnsel/TVE B1 14.45u
Ollandia C1G - Nijnsel/TVE C1 13.30u
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D9 11.30u
Nijnsel/TVE E1G - Blauw Geel E5 10.00u
Nijnsel/TVE F1G - Gemert F6 10.00u
Bruheze F5 - Nijnsel/TVE F2G 9.00u
Nijnsel/TVE MC1 - Rhode MC1 13.00u
Nijnsel/TVE Vet- Stiphout Vet 15.30u

Rhode

Uitslagen senioren:
Volkel 1  - Rhode 1  2-1
Schijndel 2 - Rhode 2  1-1
Volkel 3 - Rhode 3  5-0
Rhode 4 - Ollandia 2  4-1
Rhode 5 - UDI 10  2-3
Mariahout 4 - Rhode 6 2-3
Erp 5 - Rhode 7  3-0
Rhode 8 - Erp 7  5-2
Rhode 9 - DVG 7  11-1
Blauw Geel 19 - Rhode 10  3-5
Festilent VR2 - Rhode VR1  1-5
Rhode VR2 - SES VR2  0-9

Uitslagen jeugd:
Rhode A1 - ESA A1 3 - 3
Rhode A2 - Mariahout A1 2 - 3
Schijndel/DE WIT A2 - Rhode A3 3 - 0
Mariahout A2 - Rhode A4 3 - 0
Avanti’31 B1 - Rhode B1 0 - 2
Rhode B2 - Mariahout B1 afg.  
Irene B1 - Rhode B3 5 - 2
Schijndel B4 - Rhode B4 7 - 0
Rhode C1G - MULO C1 0 - 2
Rhode C2 - Schijndel C2 3 - 5
Schijndel C3 - Rhode C3 13 - 0
DVG C3 - Rhode C4 3 - 4
Bruheze D1 - Rhode D1G 1 - 4
Rhode D2 - Erp D1 1 - 12
Venhorst D1 - Rhode D3G 8 - 1
Rhode D4 - Avanti’31 D2 0 - 3
Rhode D5 - Boekel Sp. D5G 2 - 2
Boekel Sp. D6G - Rhode D6G 0 - 8
Rhode E1 - DAW E1 6 - 1
Avanti’31 E3G - Rhode E2G 2 - 6
Rhode E3 - Avanti’31 E2 3 - 6
Irene E1 - Rhode E4 1 - 3
Ollandia E2G - Rhode E5 2 - 5
Rhode E6G - Irene E2 11 - 1
Rhode E7G - Handel E2 0 - 12
Rhode E8G - Schijndel E7G 0 - 3
Stiphout E6G - Rhode E9G 1 - 1
Deurne F1 - Rhode F1G 1 - 2
Rhode F2G - Sparta’25 F1 0 - 3
Irene F1 - Rhode F3 0 - 4
Rhode F4 - Schijndel F4 1 - 1

Rhode F5 - SCMH F1 1 - 2
Gemert F7 - Rhode F6 2 - 9
DVG F3 - Rhode F7G 9 - 0
Ollandia F1G - Rhode F8 11 - 2
Rhode F9G - Gemert F10 7 - 3
Rhode MB1 - Sparta’25 MB1 0 - 4
Rhode MC1 - WEC MC1 0 – 5
Elsendorp/Fiducia MD1 - Rhode MD1 5 - 1
 
Programma senioren zo 30/11:
Rhode 1 - Venhorst 1  14:30u
Rhode 2 - Heeswijk 2  11:00u
Rhode 3 - DAW 4  12:00u
Avanti’31 3 - Rhode 4  12:00u
Avanti’31 4 -   Rhode 5  12:00u
Rhode 6 - Boskant 3  12:00u
Rhode 7 - Nijnsel 4  12:00u
VOW 4 - Rhode 8  11:30u
Vorstenbossche B. 4 - Rhode 9 10:00u
Rhode 10 - DVG 8  10:00u
Rhode VR1 - Boskant VR1  10:00u
Estria VR1 - Rhode VR2  12:00u
ASV’33 Vet. – Rhode Vet.  16:30u

Programma Jeugd za 29/11:
Spero A1 - Rhode A1 14:30u
Margriet A2 - Rhode A2 16:30u
Rhode A3 - Irene A1 14:30u
Rhode A4   vrij
Rhode B1 - OSS’20 B1 14:30u
Heeswijk B1 - Rhode B2 14:30u
Rhode B3 - FC Uden B2G 14:45u
Rhode B4 - Mariahout B2 12:45u
Boekel C1 - Rhode C1G 13:00u
Blauw Geel C3 - Rhode C2 13:00u
Rhode C3 - Gemert C4 12:45u
Rhode C4 - Irene C2 12:45u
Rhode D1G - Blauw Geel D2 11:30u
DVG D1 - Rhode D2 11:45u
Rhode D3G - Gemert D4 11:30u
Rood Wit’62 D3 - Rhode D4 10:30u
WEC D2G - Rhode D5 11:30u
Rhode D6G – Schijndel D4G 11:30u
TOP E1 - Rhode E1 11:00u
Rhode E2G - Boekel Sport E3 9:15u
Venhorst E1 - Rhode E3 9:00u
Rhode E4 - WEC E2G 9:15u
Rhode E5 - Handel E1 9:15u
Sparta’25 E5 - Rhode E6G 9:15u
Brandevoort E8 - Rhode E7G 10:00u
Blauw Geel E10 - Rhode E8G 9:15u
Rhode E9G - Brandevoort E10 9:15u
Rhode F1G - Schijndel/DE WIT F1 9:15u
ASV’33 F1G - Rhode F2G 9:15u
Rhode F3 - Gemert F4 10:30u
Handel F1 - Rhode F4 11:15u
Blauw Geel F6 - Rhode F5 10:15u
Rhode F6 - Brandevoort F7 10:30u
Rhode F7G - Erp F5 10:30u
Rhode F8  Blauw Geel F9M 10:30u
Brandevoort F9G - Rhode F9G 9:00u
Rhode MB1   vrij
Nijnsel/TVE MC1 - Rhode MC1 13:00u
Rhode MD1 - Blauw Geel MD1 10:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
10:00u

Ollandia

Uitslagen:
Ollandia 1-Boskant 1   3-3
Rhode 4-Ollandia 2    4-1
Ollandia 3-Nijnsel/TVE 6   3-0
WHV VE1-Ollandia VE1   3-1
Ollandia VR1-WHV VR1   6-2

Uitslagen jeugd:
Boekel Sport A2-Ollandia A1   3-3
Mariahout C2G-Ollandia C1G   2-2
Ollandia D1G-Gemert D5   4-1
Ollandia E1-Schijndel  E4   15-1
Ollandia E2-Rhode E5   2-5
Ollandia F1-Rhode F8   11-2
ODC MF4-Ollandia MF1   7-3

Programma senioren zo 30/11:
Fc Schadewijk 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Blauw Geel 5   11.00u
Boskant 5-Ollandia 3   10.00u
Ollandia VE1-Herpinia VE1   10.00u
ELI VR1-Ollandia VR1   12.00u

Programma jeugd za 29/11:
Ollandia A1-Blauw Geel A3  14.30u
Ollandia C1G-Nijnsel/TVE C1   14.30u
Blauw Geel D6-Ollandia D1Gv:10.15u
Gemert E4-Ollandia E1  v:8.15u
DVG  F4Ollandia F1  v:8.45u
Ollandia MF1-Boskant MF1   9.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Ollandia 1-Boskant 1 3-3
Boskant 2-Volkel 2 0-3
Boskant 3-Blauw Geel’38 9 5-1
WEC 5-Boskant 4 8-1
Heeswijk 7-Boskant 5 3-4
Nijnsel 7-Boskant 6 2-1
Boskant VR1-Mariahout VR1 0-5

Uitslagen jeugd
Sparta ’25 A2–Boskant A1 4-2
Boskant B1–Erp B2 6-2
SCMH C1–Boskant C1 0-4
Sparta ’25 D2–Boskant D1 1-0
Boskant E1–Nijnsel E1G 3-2
ASV’33 F3–Boskant F1 8-5
DVG mini F2–Boskant F2 4-9

Programma senioren za 29/11:
Boskant 1-Nijnsel 1 19.00 u.
Programma senioren zo 30/11:
HVCH 3-Boskant 2 13.00 u.
Rhode 6-Boskant 3 12.00 u.
Boskant 4-Schijndel 7 12.00 u.
Boskant 5-Ollandia 3 10.00 u.
Boskant 6-Blauw Geel 19 10.00 u.
Rhode VR1-Boskant VR1 10.00 u.

Programma  jeugd za 29/11:
Boskant A1–VOW A1  a.14:30u.
Boekels Sport B2–Boskant B1 v.13:30u.
Boskant C1–Blauw Geel C7  a.12:30u.
Boskant D1–Stiphout D2G  a.11:30u.
Schijndel E–Boskant E1 a.9:00 v.8:15u.
Boerdonk F1–Boskant F1  v.9:30u.
Ollandia mini F–Boskant F2  a.9:30u.

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal Competitie

Uitslagen: 
Bart Klerkx / Brabant Sports - 
Oud Rooy 10 - 4
Schildersbedrijf Harks - 
Royal Queen Seeds 4 - 2
Huiskens – Amigos/Mark van Dijk 4 – 3
’t Straotje/Lvdb Installatie – 
Dorpsherberg/van Driel 3 – 2
Wetering Boys – 
Pijnappels/van Schijndel 3 – 2
Rewi/van Acht – 
www.twinscooking.nl 1 – 2 

Programma vrij 28/11:
de Beleving - 
Gerits / v.d. Warenburg 19:30u
Oud Rooy - Krans 20:15u
Royal Queen Seeds - 
Bart Klerkx / Brabant Sports 21:00u
Dorpsherberg / van Driel - 
Schildersbedrijf Harks 21:45u
Ma 1/12:
RooiPresenteert.nl - 
‘t Straotje / L v.d. Biggelaar  21:00u
Pijnappels / van Schijndel - 
van Ouds 21:45u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Uitslagen:
KV Rooi 1-Bladella 1  5-11
KV Rooi 2-De Peelkorf 3  19-4
KV Rooi 3-De Kangeroe 2  9-5
KV Rooi MW2-Prinses Irene MW1  8-7
BMC MW1-KV Rooi MW3  24-1
Merselo A1-KV Rooi A1  1-8
KV Rooi B1-DSV B1  16-6 
Corridor C1-KV Rooi C1  3-6
KV Rooi C2-United C2  2-2
KV Rooi D1-Altior D1  1-10 
KV Rooi E1-Korloo E1  2-11
Flamingo’s E3-KV Rooi E2  0-3
Flamingo’s F1-KV Rooi F1  8-12
Programma woe 26/11:
Avanti MW1-KV Rooi MW2 a. 19.00u. 
De Kangeroe MW1-KV Rooi MW3  
a. 21.00u.
 
Programma za 29/11:
KV Rooi A1- Korfrakkers A3  a. 16.10u. 
DDW B1-KV Rooi B1  v. 16.45u. 
KV Rooi B2-Corridor B1  a. 15.10u. 

Prs Irene D2-KV Rooi D1  v. 10.00u. 
Korloo D1-KV Rooi D2  v. 09.30u. 
Altior E1-KV Rooi E1  v. 10.45u. 
KV Rooi E2- Korfrakkers E8  a. 11.00u. 
KV Rooi F1-Korfrakkers F3  a. 10.00u. 
Programma zo 30/11:
SVSH/KSV 1-KV Rooi 1  a. 14.45u. 
SVSH/KSV 3-KV Rooi 2  a. 12.00u. 
Emos 3-KV Rooi 3  a. 12.20u. 
Tuldania C1-KV Rooi C1  v. 08.00u.

KV Odisco

Uitslagen
De Korfrakkers D2  - Odisco D1  3 – 6
Avanti E3  - Odisco E1  5 - 2
Odisco F1 – Alico F1    16 - 1
De Corridor B1 - Odisco B1      3 – 5
Odisco mw – De Korfrakkers     3 - 7
Odisco 1  - Korloo 1     19 - 9

Programma woe 26/11:
Dos MW 1 - Odisco mw 1 21.30u     
Programma za 29/11:
Odisco B1 – De Peelkorf B2 13.00u
Odisco D1 – VIOS D2     12.00u
Celiritas F1 - Odisco F1 9.05u
Odisco E1 – Altior E4     10.30u
Odisco E2 – Be Quick E3  9.30u
Programma zo 30/11:
Spoordonkse Girls 1 - Odisco1  11.45u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-Roka 1 10-9
Altior A2-Nijnsel A1 3-10
De Korfrakkers A3-Nijnsel A2 7-5
Be Quick E4-Nijnsel E1 1-4
 
Programma woe 26/11:
Nijnsel MW1-DOT (V) MW1 a.19.30u
Alico MW1-Nijnsel MW2 v.19.00u
Zaterdag 29 november:
Nijnsel A1-De Kangeroe A1 a. 13.15u
DDW C1-Nijnsel C1 v. 16.00u
Nijnsel E1-BMC E2 v.10.15u
Zondag 30 november:
NeCa 1-Nijnsel 1 v. 9.30u

basketbal

BV Rooi

Uitslagen:
Akros U12 – BV Rooi U12 36-48
BV Schijndel U14 – BV Rooi U14 40-73
BV Rooi U14 – BV Schijndel U14 40-34
BV Rooi U20 – Vido U20 67-52
BV Rooi D1 – Octopus D1 48-30
BV Rooi H1 – Tantalus H2 84-66

Programma 29/11:
Jumpers ’76 U20 – BV Rooi U20 15:40u
Attacus U14 – BV Rooi U14 17:30u

Programma 30/11:
BC Heeze H1- BV Rooi H1 15:00u

waterpolo

Argo

Uitslagen waterpolo
C1 - AquAmigos CJ1  12-6
D1 - PSV DG2  10-2
Dames 1 - De Treffers 1  3-8
E1 - Zeester-Meerval EG1  1-1
Heren 1 - AquAmigos 3  10-5

Programma waterpolo
Zaterdag 29/11:
VZV Njord - E2  16:30u
Lutra - Dames 1  17:15u
Lutra - Heren 1  19:00u
Lutra - Heren 2  19:45u

beugelen

Beugelclub de Lustige Spelers

Uitslagen:
Sevenum 1 - Olland 1 1 - 4
Olland 1 - Ell 2 4 - 1
Olland 2 - Hoogeloon 4 4 - 1
Schijndel 1 - Olland 3 5 - 0
Heeze 1 - Olland 4 0 - 5

Olland 5 - Schijndel 2 5 - 0

Programma:
Za 29/11 Meijel 2 - Olland 1 20.30u
Di 2/12: Olland 2 - Olland 4 20.00u
Schijndel 3 - Olland 5 20.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 19/11
1 Echtpr. Van Gerwen 64,58 % 2 Echtpr. 
Seegers en Hrn.Van Erp 57,29 % 3 Mevr. 
F.Raaimakers- Hr. H.v.Genugten 56,25 %.

BCRooi 750

Uitslag d.d. 19/11:
A-lijn: 1.Marianne Muller & Joop Mul-
ler  59,72 2.Theo Janssen & Robert 
Janssen 57,99 3.Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 55,56
B-lijn: 1. Bas de la Parra & Lin de la 
Parra  62,43 2.Marion Konings & Thea 
v.d. Laar 58,92 3.Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk  54,58
C-lijn: 1.Mieke Vugs & Johan van Ba-
kel  67,01 2.Marijn van de Akker & 
Evert Vugs  57,64 3.Marijke van den 
Berk & Francine de Koning 57,08.

B.C. “d’n einder’05”

Uitslag 19/11: 
A lijn. 1: Mia Poels- Ria v. Zon 67.78 
% 2. Hennie en Wil Merkelbach 60.56 
% 3. Marie-Cathrien Wielens- Jan 
.v.d.Velden 53.33 % . B lijn.: 1Ad 
v.d.Brand- Leny Wijn 66.67 % 2. Diny 
v.d. Boogaard- Nel Dielemans 57.78 
% 3. Bert Foolen- Leny v. Rooy 52.78 
%. Zie ook: www.deneinder.nl

BC De Beckart

Bridge-uitslagen van van  20/11: 
A-lijn : 1. Annie Kastelijn en Jan Lan-
genhuyzen 64.97 % 2. Zus van de Rijt 
en Riet van de Laar 56.25 % en Guus 
Plevier en Fried van de Laar 56.25 %. 
B-lijn : 1.  Nelly en Jan Seegers 64.58 
% 2. Bertha van de Laar en Mien van 
de Velde 58.33 % 3. Marietje van Aar-
le en Jo Verhoeven 54.68 %.

BC ’t Koffertje

Uitslag 24/11:
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
66,96; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 
55,33; 3 Leo van Grinsven & Geert 
van der Zanden 53,33
B-lijn: 1 Irmgard Etman & Dirk Gillis-
sen 57,99; 2 Leny Kremers & Willem 
de Roo 57,64; 3 Jan van der Velden & 
Riet Verstappen 56,60
C-lijn: 1 Wil Merkelbach & Jeanne 
Swinkels 66,32; 2 Riet van de Laar & 
Ans Wiessing 61,81; 3 An van Erp & 
Harry van Genugten 58,33

Bridgeclub De Neul    

Uitslag 24/11
A-lijn: 1. Mia Poels en Peter Wagenaar 
70.37; 2.Harrie van Erp en Harry Hut-
schemaekers 68.06; 3. Nety Leijtens 
en Toon Majoor 62.73.
B-lijn:1. Diny v Erp en Anneke Ma-
joor 59.64; 2. Helma van de Heuvel 
en Rien van de Heuvel 58.59; 3. Truus 
van Heesch en Nelleke Kappen 55.68.
C-lijn: 1. Ans van Bakel en  Riky van 
der Schoot  67.86; 2. Annie Lathou-
wers en Gonnie de Poorter 63.93; 3. 
Jana van de Acker en Harrie van de 
Acker 61.31.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

hardlopen

Fortuna

De complete uitslag van SV Fortuna 
’67 vindt u op www.mooirooi.nl 



Woensdag 26 november 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 39

Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 11 een uitstekende score 
van St.Joris nl. 86 punten. 

Korte partijen: Martien Rovers (Wa-
pen van Eerschot) 26 car. in 9 beur-
ten waarbij een serie van 15 (moy. 
2,88), Mark Verhagen (Gin Keus) 24 
car. in 10 beurten (moy. 2,4),  Petra 
Leijtens (Wellie Winne Welles) 24 
car. in 10 beurten waarbij een se-
rie van 11 (moy. 2,4),  Nico Lucius 
(Wellie Winne Welles) 70 car. in 11 
beurten (moy. 6,36), Mari van Esch 
(St.Joris) 26 car. in 12 beurten waar-
bij een serie van 10 (moy. 2,16), 
Lia van de Ven (Dorpsherberg) 
20 car. in 13 beurten (moy. 1,53), 
Michael Toelen (Gin keus) 34 car. in 
14 beurten (moy. 2,42) en Hans de 
Wit (Oud Rooi) 23 car. in 14 beurten 
(moy. 1,71). Peter van Kempe van 
de Beurs (26 car.) maakte een serie 
van 15 en Martien Kluijtmans van 
Jachtrust (20 car.) een serie van 9.

Uitslagen: St.Joris – Wapen van Eer-
schot 86-54, Oud Rooi – Dorpsher-
berg 79-61, D’n Toel – Gin Keus 78-
62, Jachtrust – Boskant 69-71, Beurs 
– Wellie Winne Welles 62-78,  Kof-
feren – B.C. Eerschot is uitgesteld.’t 
Pumpke was vrij.
Stand: 1 Beurs (11) 813, 2 St.Joris 
(10) 811, 3 Wellie Winne Welles (10) 
727, 4 D’n Toel (10) 725, 5 Boskant 
(10) 709, 6 Jachtrust (10) 700, 7 Gin 
keus (10) 697, 8 Kofferen (10) 678, 
9 Oud Rooi (10) 668, 10 Wapen van 
Eerschot (10) 664, 11 B.C. Eerschot 
(9) 652, 12 ’t Pumpke (10) 637, 13 
Dorpsherberg (10) 588.
Programma ma. 24/11: Boskant 
– Wapen van Eerschot en B.C. Eer-
schot – D’n Toel.
Di. 25 nov.: Dorpsherberg – St.Joris
Do. 27 nov.: Gin keus – Jachtrust, 
Wellie Winne Welles – Oud Rooi en 
‘t Pumpke – Beurs. Kofferen is vrij.                                                                             

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

hockey MHC heren 1 pakt wederom 
hoog geklasseerde ploeg

EMHC, de nummer drie van de rang-
lijst kwam op bezoek bij Rooi. Hoe-
wel normaal gesproken de teams 
met de lagere klassering 'angstig' 
zijn voor de duellen met clubs uit 
de top 5 is het bij Rooi omgekeerd. 
Rooi wist thuis al van de nummers 
1 en 2 te winnen en de grote teams 
reizen dan ook met enige angst in 
de broek af naar Rooi toe.

Vanaf het eerste fluitsignaal was 
Rooi de bovenliggende partij. De 
thuisploeg gaf meteen vol gas en dit 
resulteerde meteen in twee doelpun-
ten in slechts 10(!) minuten. Willem 
van der Heijden, die de corner snoei-
hard binnen pushte en Tom van de 
Akker, die aan het einde stond van 
een snelle en perfect uitgevoerde 

aanval lieten zien wat effectiviteit is.  

Voor het eerst nam Rooi met een 
royale 2-0 voorsprong de leiding. 
EMHC kreeg geen echte grote kan-
sen de eerste helft. Dit was voorna-
melijk te danken aan Bob ‘de stof-
zuiger’ Meijer die keer op keer zijn 
directe tegenstander, de gevaarlijk-
ste man aan kant van EMHC, te slim 
af was.

Na de theepauze drong EMHC meer 
aan. De mannen uit Eindhoven kre-
gen langzamerhand meer kansen, 
maar in het begin waren ze te na-
drukkelijk opzoek naar de aanslui-
tingstreffer; hierdoor strandde de 
aanval telkens voordat deze echt 
gevaarlijk werd. 

EMHC kreeg steeds meer kansen 
en meer corners. Rooise sluitpost 
Lars van de Ven had de kans zich 
te onderscheiden. Hij deed dit ook. 
Hij pakte elke bal die op zijn goal 
werd geschoten. Zijn vertrouwen 
groeide en ondanks de tegentref-
fer (2-1) in de 62e minuut ging hij 
vrolijk door met ballen keren. Lars 
kreeg hierbij hulp van zijn verdedi-
gers, Edo Swinkels hield de bal knap 
van de lijn. Rooi incasseerde geen 
tegentreffers meer er won uitein-
delijk met 2-1!  Rooi liet zien dat 
het de wedstrijd zowel 'voorin had 
gewonnen' als 'achterin niet had 
verloren'. Volgende week wil Rooi 
de stijgende lijn doortrekken in de 
laatste thuiswedstrijd voor de win-
terstop.

Weert nipt te sterk voor dames 1 MHC
Zondag 23 november stond de uit-
wedstrijd tegen Weert op het pro-
gramma. Weert is een jonge ploeg 
die goed meedraait in de eerste 
klasse en die de Rooise dames dus 
niet moesten onderschatten. 

In de eerste drie minuten kreeg Rooi 
gelijk twee kansen maar deze wer-
den helaas niet benut. Daarna zakte 
Rooi weg en ging slordig spelen. 
Passes werden niet goed gegeven en 

er werd niet goed verdedigd. Weert 
wist hier goed gebruik van te maken 
wat resulteerde in een 3-0 ruststand. 
In de rust werd besproken dat het er 
wel degelijk in zat maar dat er ze-
ker wat moest veranderen. Kortom; 
Wilskracht tonen. 

Toch was het weer Weert dat scoor-
de in de tweede helft. Daarna ging 
Rooi eindelijk beter spelen. Doen 
waar ze goed in zijn: passen en de 

bal verleggen op snelheid. Kansen 
vlogen er in en de dames van Rooi 
kregen het vertrouwen opnieuw te-
rug. Het werd spannend en Weert 
ging slordiger spelen. Helaas werd 
de eindstand 5-4 in het voordeel 
van Weert. Een nederlaag die niet 
had gehoeven. De knop moet echter 
snel weer om want komende zon-
dag staat de laatste wedstrijd voor 
de winterstop op het programma. 
Thuis tegen Heeze. 

Succesvol weekeinde voor Dai-Ippojudo

Het was een zeer druk weekeinde 
voor de judoka’s van Dai-Ippo. De 
trainers Eric Markgraaff en Cor van 
der Heijden prolongeerden zaterdag 
hun titel op de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen in het Kime-No-
Kata. Ook deden zij mee in hun an-
dere specialiteit; het kodokan-Gos-
hin-Jitsu. In dit Kata moesten zij het 
o.a. opnemen tegen de regerende 
Nederlandse Kampioenen. Helaas is 
het ook deze keer weer niet gelukt 
om hen te verslaan. Het verschil van 
5 punten (180 om 175 ) is wel niet 
groot maar maakt wel het verschil 
tussen de 1e en de 2e plek. 

Later op de dag kwam Bart Packbiers 
de mat op om samen met zijn val-
partner, Nick van Schijndel, examen 

af te leggen voor zijn zwarte band 
(1e dan). Bart wist zijn examinatoren 
met zeer attractief judo te overtui-
gen. De worpen en grepen die Bart 
moest maken worden in het Japans 
gezegd en Bart moest deze vanuit 
beweging toepassen. Bart werd er 
niet warm of koud van. Als hij een 
worp ook nog eens links moest uit-
voeren was dat ook geen punt voor 
hem. De goede intensieve voor-
bereiding heeft Bart dan ook geen 
windeieren gelegd. Vol trots nam hij 
later in de avond zijn zwarte band in 
ontvangst.

Op zondag gingen de wedstrijdju-
doka’s naar Beek en Donk. De trai-
ners kunnen zeggen dat hun pupil-
len nog steeds goed bezig zijn. Jim 

van de Ven, Kim Hooi, Noa Hooi, 
Dewi Lo-A-Njoe en  Martijn van 
Dalen draaiden als vanouds en won-
nen al hun partijen en namen hier-
door de grootste bekers mee naar 
huis. Fleur Bongers kwam in een 
kleine poule uiteindelijk in de finale 
tegen de regerend Nederlands Kam-
pioen. Fleur kreeg weer een tik te-
gen haar pijnlijke scheenbeen en dat 
beïnvloedde haar aanvallende judo-
spel. Uiteindelijk moest zij het af-
leggen maar ze mocht vol trots een 
2e plek in nemen. Ook Sara van de 
Wetering wist een 2e plek te beha-
len. Ze moest hier echter wel zeven 
partijen voor draaien. Ze verloor 
haar 2e partij en moest in de ach-
tervolging. Sara kwam alleen maar 
tegen jongens te staan. 

Willem Vervoort moest opgeven 
omdat hij even buitenbewustzijn 
was. Jammer, want hij was zo goed 
begonnen. Thijs Gilsing en Quint 
Rovers wisten ieder twee partijen te 
winnen, maar daarna was het over. 
Zjuul Rovers stond er zondag weer 
helemaal. Hij liet de mooiste worpen 
zien. Jammer dat hij de kampioen 
van vorige week twee keer tegen 
kreeg. Helaas was het ook zondag 
weer niet gelukt om van hem te 
winnen. Alizee Foolen stond er ook 
weer. Met twee keer winst liet ze 
toch weer zien op de goede weg 
te zijn. Ze verloor echter ook twee 
keer en lag er daardoor uit, maar 
de mensen zagen duidelijk een an-
dere Alizee en dat gaf moed voor de 
toekomst. Voor Jannick Schilder en 
Lotte van Aarle ging het nog wat te 
snel. Dus volgende keer beter.           

Ollandse Biljartkampioenschappen
Op maandag 24 november zijn de 
twaalf wedstrijden uit de C klasse  
gespeeld. Van de 12 spelers C klas-
se gaan er vier over naar de halve 
finale.  

Jos Verbakel moest aantreden tegen 
Ruud van Driel. Na een voor beiden 
matige partij, wist Jos te winnen in 
de maximaal toegestane 20 beur-
ten met een gemiddelde van 1.20 
en zijn hoogste serie van 5. In zijn 
tweede partij haalde Jos ook 10 
wedstrijdpunten en wist zich verze-
kerd van een plek in de halve finale.  
Henk van Eerdt speelde zijn eerste 
partij met gemak uit maar moest in 
zijn tweede partij tegen Harrie v.d. 
Heijden alle zeilen bijzetten. Met 
het totaal van 15 wedstrijdpunten 
plaatste Henk zich voor de halve fi-
nale. Bas v.d. Tillaart en Rien Kaste-
lijn kwamen in hun partijen niet in 
de problemen. Naast de uitslagen 
van de gespeelde wedstrijden uit 
de C klasse treft u ook het overzicht 
aan van de plaatste spelers A en B 
klasse. De wedstrijdleiding wenst 
alle geplaatste spelers veel succes in 
de halve finale. Deze wordt gespeeld 
op vrijdag 28 november 2014, aan-
vang 19.15 uur bij Cafe D’n Toel. Ie-

dereen is van harte welkom. 

Uitslagen De Dorpsherberg:
Bart v.d. Bergh 7 – Erik Huijbregts 4 
; Harrie v.d. Heijden 8 – Gonny v.d. 
Pasch 7; Erik Huijbregts 8 – Rien 
Kastelijn 7; Gonny v.d. Pasch 3 – 
Henk van Eerdt 10; Bart v.d. Bergh 5 
– Rien Kastelijn 8; Harrie v.d. Heijden 
6 – Henk van Eerdt 5.

Uitslagen D’n Toel:
Jos van Bakel 10 – Ruud van Driel 
7; Jos Essens 2 – Bas v.d. Tillaart 10; 
Ruud van Driel 7 – Jo Timmermans 
10; Jos Essens 10 – Rene Bodet 2; Jos 
Verbakel 10 – Jo Timmermans 3; Bas 
v.d. Tillaart 10 – Rene Bodet 8.

Geplaatste spelers klasse A halve 
finale:                                                                      
Gerard Eijkemans; Johnny van Oor-
schot; Gerard v.d. Tillaart; Antoon 
Versantvoort. 
Geplaatste spelers klasse B halve 
finale:  
Erik Bekkers; Peter van Driel; Arie 
Markus; Peter Markus. 
Geplaatste spelers klasse C halve 
finale:   
Henk van Eerdt; Rien Kastelijn; Bas 
v.d. Tillaart; Jos Verbakel.                                                                                                                                  

Rick van den Oever werkt nauwer 
samen met Peter Hulsen

handboogschieten

De Rooise handboogschutter Rick 
van den Oever zit middenin zijn in-
doorseizoen. Deze maanden werkt 
hij enkele grotere en kleinere in-
doortoernooien af in binnen- en 
buitenland. Het grootste nieuws 
rondom zijn persoon is echter de 
nauwere samenwerking met coach 
en dorpsgenoot Peter Hulsen.

Eerder vertelde Van den Oever al 
over zijn mentale trainingen die hem 
nog sterker tussen de oren moeten 
maken. Een meer innige samenwer-
king met Hulsen past precies in dat 
straatje. “Peter is trainer van mij bij 
Concordia, maar ook traint hij jon-
gere schutters in het rayon. Telkens 
breken er schutters van hem door en 
dat maakt hem één van de betere 
coaches. Sinds kort geeft hij daarom 
ook trainingen op Papendal. Daar-
door kan hij ook mij intensiever be-
geleiden. Dat voelt heel vertrouwd. 
Het geeft me rust”, legt Rick uit 
waarom hij blij is met deze zet. 
Ook omdat bondscoach Ron van de 
Hoff niet ieder selectielid intensief kan 
begeleiden, komt de bemoeienis van 

Hulsen Rick goed uit. Hulsen maakt 
Rick niet alleen mentaal sterker. Ook 
schaaft hij aan de techniek van zijn pu-
pil. Iets wat blijkbaar nog steeds beter 
kan. “Jazeker”, zegt Rick. “Je lichaam 
verandert en daarom verandert ook 
je techniek. Peter kan me in bepaalde 
dingen bijsturen.” Komende week 
schiet Rick een groot toernooi in Ne-
derland. Daarna vertoont hij zijn kun-
sten nog in Berlijn en in Nimes. “Vooral 
Nimes is echt een groot toernooi. Daar 
komen veel wereldtoppers. Ik heb er 
zin in”, kijkt de schutter vooruit.

Roois sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 3 december zijn in Rondje 
Rooi de volgende onderwerpen te 
zien: 
Onthulling en installatie Jeugdprins 
Job, Nar Mareno en adjudant Luka 
- Bekendmaking Prins Igo Pap d’n 
Urste en adjudant Marco  - Receptie 
wegens 150 jarig jubileum NJA - Ju-
bileumconcert NJA in De Streepen - 
Slipjacht in Nijnsel - Verkiezing Roois 
ondernemer van het jaar - Sinterklaas 
arriveert in Sint-Oedenrode - Groot 
Roois Dictee in Odendael - Textiela-
telier, basis voor ontmoeting

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

Nieuw maandelijks programma 
“Koe in de wei”.
Voor alle kijkers van 12 jaar en ou-
der een nieuw programma met een 
eigen kijk op uiteenlopende gebeur-
tenissen in Rooi.

Uitzending vanaf maandag 24 no-
vember op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

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

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

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

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

26 november 
Zwem- en SintFestijn 

Oh... kom er eens kijken
Zwembad de Neul 

26 november 
Werelden van Techniek

Mariëndael 

26 november 
Optreden Dommelvolk/
Rooise Dommelklanken

Odendael 

27 november 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door de eeuwen heen
Odendael 

27 november 
Zorgmarkt
Mariëndael 

28 november 
Glow in the Darkparty

The Joy 

28 november 
Ollandse biljartkampioenschappen

Café D’n Toel 

28 november
Avond van 

‘t Nederlandse lied
de Ossekop 

29 november 
Wijnproeverij Paul Mas

Drankenhandel 
van Boxmeer 

29 november 
Creatieve spirituele workshop

Mariëndael 

29 november 
Twenty Sicks

café d’n Dommel 

29 november 
CC Jerome 

and the Jetsetters
café d’n Dommel 

30 november 
Mathieu Dirven 

koffi econcert meester gezel
Mariendael 

30 november
Bridgedrive 
Rode Kruis
de Beckart

 30 november 
The River Aa 

Big Band
de Beurs 

30 november 
Sunday afternoon Jazz, 

open jazz podium
de Ossekop 

4 december 
Pubquiz

café d’n Dommel 

5 december 
Sinterklaas

7 december 
Rikken en Jokeren 

Ollandse Dorpskapel
Dorpsherberg 

8 december 
KBO fi lm: Lore

Odendael 

10 december 
Spectaculaire 

Whiskyproeverij
The Old Pipe 

10 december 
Kerstmarkt Odendael

Odendael 

12 december 
Kerstparty

The Joy 

12 december 
Finale Ollandse 

biljartkampioenschappen
De Dorpsherberg 

12 december 
Filmtheater Mariendael presenteert 

Les femmes du 6ème étage’
 Mariendael 

13 december 
Lampionnenoptocht 

naar de nieuwe kerststal
Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

13 december 
Titelveiling

café Van Ouds 

13 december 
Tonpraatavond 

3 x 11 jaar 
Rien Bekkers

de Loop’r 

13 - 14 december 
Mexican 
Madness

Café Oud Nijnsel 

13 december 
Private Label

café d’n Dommel

 14 december 
Winterbraderie
Sint-Oedenrode 

14 december 
Winterwandeling 

“de Veldweg”
vertrek vanaf Markt  

14 december 
Kerstconcert Gitaarvereniging 
Ancora en Muziekvereniging 

de Allegretto’s
De Loop’r 

14 december 
Tonpraatavond 3 x 11 

Rien Bekkers
de Loop’r 

17 december 
Biergilde

café Van Ouds 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




