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Lange Laarzen 
2 haLen, 1 betaLen

Dames-, heren en 
kinderschoenen 

extra goed afgeprijst
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

EEn haarfijn 2012
Uw professionele 
Sebastian salon 
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388

www.savohs.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

op alle Gaastra kleding                 korting

op alle andere merken                  korting

Hertog Hendrikstraat 12 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl

Alle kinderschoenen en laarzen

nu HALVE PRIJS + 

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

DeMooiRooiKrant en MooiRooi.nl 
wensen u een 

gezond en nieuws-gierig 2012

Kersttocht basisschool Kienehoef één groot avontuur

Ook bij basisschool Kienehoef 
was het een groot Kerstfeest vo-
rige week. Een team van de school 
had er alles aan gedaan om voor de 
kinderen een geweldige Kersttocht 
te organiseren. Die vond afgelopen 
donderdagavond plaats in de hele 
wijk. De slotceremonie was bij de 
basisschool zelf op het schoolplein.

De kinderen liepen onder begelei-
ding een route door de hele wijk. 

Dat was natuurlijk dolle pret en 
ook best wel spannend, het was 
namelijk pikdonker! Vooral in het 
bos van het Kienehoefpark. Ge-
lukkig hadden alle leerlingen een 
eigen lampion bij, zodat ze toch 
nog wat konden zien. Onderweg 
beleefden ze allerlei sfeervolle acti-
viteiten die aansloten bij het thema 
Kerst. 

» Lees verder op pag. 5

Gemeente zegt huur Martinushuis pro forma op
De gemeente Sint-Oedenrode 
heeft de bibliotheek laten weten 
dat het de huur van het Martinus-
huis medio 2012 pro forma op 
gaat zeggen. De gemeenteraad 
moet er dus nog over beslissen. 
Het is dus niet zeker, maar de 
mogelijkheid bestaat dat de bi-
bliotheek een ander onderkomen 
moet zoeken. Dat zou betekenen 
dat ook de onderhuurders,  Heem-
kundekring ‘de Oude Vrijheid’ en 
de Wereldwinkel, op zoek moeten 
naar een nieuwe locatie.

De wethouders René Dekkers en 
Jeanne Hendriks zijn beiden be-
trokken. Dekkers heeft namelijk 
accommodatiebeleid in zijn por-
tefeuille en Hendriks is namens de 
gemeente accountmanager van 
de bibliotheek en de Heemkun-

dekring. Volgens Dekkers zegt de 
gemeente het huurcontract pro 
forma op, zodat ze de handen vrij 
hebben. De voorwaarden worden 
nog eens goed bekeken. Wethou-
der Hendriks voegde daar nog aan 
toe dat ze de bibliotheek abso-
luut binnen de grenzen van Sint-
Oedenrode wil houden. Volgens 
haar wordt, wanneer nodig, zeker 
naar een oplossing gezocht. Ook 
de Heemkundekring wil ze daarin 
meenemen. Over de Wereldwin-
kel was ze eveneens duidelijk.  
“Aan de Wereldwinkel hebben 
we geen huisvestingsplicht, maar 
we moeten met iedereen rekening 
houden. Wanneer de tijd rijp is ga 
ik graag met ze in gesprek”, aldus 
de bewindvoerder.

» Lees verder op pag. 9
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Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
het warme medeleven en de belangstelling na het overlijden 

van ons mam, schoonmoeder en oma
 

Tiny Vogels-Vervoort
*11-08-1929               08-12-2011

 
In het bijzonder danken wij het personeel 

van afdeling Korenbloem Odendael 
voor de zorg en begeleiding.

 
Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat zij bij zovelen 

bekend en geliefd was.
 

Kinderen en kleinkinderen
 

 Sint-Oedenrode, december 2011

In memoriam

Levenskunstenaar Dio Oberon 
sterft aan hartstilstand

Dionys Obers, beter bekend als 
Dio Oberon, is afgelopen zater-
dag 17 december onverwacht aan 
een hartstilstand overleden. De in 
Sint-Oedenrode geboren enter-
tainer overleed op het terrein van 
Kasteel Dussen. Daar trad hij de-
zelfde dag nog op. Obers is vijf-
envijftig jaar geworden. 

Obers was een kleurrijk en bij-
zonder mens. Toen hij twintig jaar 
was besloot hij om voortaan als 
nar, entertainer en artiest door het 
leven te gaan. Hij nam voorgoed 
afscheid van de gewone ‘onvrien-
delijke’ wereld. Hij ging wonen in 
een zelfgebouwd sprookjeshuis. 
In 1980 kwam Obers bij het 
grootste pretpark van Nederland 
terecht. Van kleins af aan was 
hij geobsedeerd door de Efte-

ling. Aanvankelijk solliciteerde de 
Rooienaar als ontwerper, maar 
uiteindelijk werd hij aangenomen 
als nar. Zijn typetje was jarenlang 
te zien in en rondom het park. In 
principe was Oberon de voorloper 
van Pardoes de Tovernar. 
Behalve als nar in de Efteling deed 
Obers nog veel meer. Hij schil-
derde, maakte muziek en theater, 
maar bovenal was hij een echte 
levenskunstenaar. Tijdens de Cul-
turele Dagen van 2010 in Sint-
Oedenrode was hij de eregast. 
Hij gaf deze dagen extra kleur. De 
mensen genoten van zijn aparte 
verschijning. Obers was een inspi-
rerend persoon, die zeker gemist 
zal gaan worden. Op zaterdag 24 
december is Obers begraven op 
de natuurbegraafplaats van Sint-
Odiliënberg. 

Brownies and Downies 
opent 3 januari

Na weken van klussen is het ein-
delijk zover. Lunchroom Brownies 
and Downies opent op 3 januari 
haar deuren op de hoek van de 
Hertog Hendrikstraat en het Kof-
feren. Eigenaren Teun Horck en 
Thijs Swinkels staan te popelen om 
hun lunchcafé, waar overwegend 
mensen met een beperking wer-
ken, te openen.

Het filiaal in Rooi krijgt dezelfde 

uitstraling als in Veghel, waar 
Brownies and Downies al een goe-
de naam heeft opgebouwd. Bij veel 
lunchrooms is het ’s middags niet 
altijd druk, maar bij Brownies en 
Downies zit het iedere middag vol. 
Van dinsdag t/m zaterdag is Brow-
nies and Downies geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Op zondag en 
maandag is het gesloten. De me-
dewerkers en de eigenaars heten 
iedereen van harte welkom.

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
’t Is vreemd, maar die vergeet je
’t Is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt, ik ben wat moe
En op ’n keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe

Zeer bedroefd maar ook dankbaar dat moeder verlost is 
uit haar moedig gedragen lijden, delen wij u mede dat is 

overleden

Riek Vogels 
∗ 5 maart 1933                                     † 27 december 2011 

weduwe van

Franciscus Habraken

Piet en Anja
Frans en Nikol
Anita en Nûlleke
Peter en Karlijn
Bianca en Bart

Wil en Ine
Nicole en Mark
Jack

Tonnie en Liliane
Elke
Ruud

Henri en Halinka
Filip en Gosia
Aleksandra
Beate

Levensgezel Sjaak Pardoel
Boskantseweg 94
5492 VC Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
31 december om 10.30 uur in de H. Ritakerk van de Heilige 
Odaparochie, Ritaplein te Boskant. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op het parochiekerkhof.
Vrijdag 30 december om 19.00 uur is er een avondwake ter 
nagedachtenis aan moeder in de parochiekerk.
Moeder is thuis.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 10.00 tot 
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen. 

Geen rijbewijzen op 
28 en 29 december
Wegens onderhoudswerkzaamheden zijn de systemen van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) op woensdag 28 december en donderdag 
29 december a.s. niet beschikbaar. Als gevolg hiervan is het die dagen niet 
mogelijk een rijbewijs aan te vragen, een rijbewijs te verlengen of eerder 
aangevraagde rijbewijzen af te halen.

www.demooirooikrant.nl

DANKBETUIGING

OVERLIJDENSBERICHTEN
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Boskantseweg 87, 5492 VA Sint-Oedenrode, Tel: 0413-490102

Wij knallen 2011 uit met 
een spetterend vuurwerk!

De lekkerste salades uit eigen 
snijkeuken, ambachtelijk bereid 

en altijd “dagvers”

Al onze salades
100 gr. € 0,89

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

“Bossen steeds gevaarlijker door Staatsbosbeheer”

De manier waarop Staatsbosbe-
heer de bossen beheert, leidt tot 
gevaarlijke situaties. Dat is in ie-
der geval de ervaring bij aanwo-
nenden van de Vresselse bossen. 
Bert Verbakel, woordvoerder na-
mens buurtschap De Zandhoef, 
probeert nu al meer dan vijf jaar 
SBB zijn toezeggingen na te laten 
komen, en hij is het zat. 

Hij toont een stapel brieven, als 
bewijs dat SBB regelmatig dingen 
belooft. Die stapel begint op 2 
april 2006, toen zo’n 50 mensen 
uit de buurtschap, gemeente en 
SBB het eens werden over wat er 
moest gebeuren. Grote stukken 
naaldbos, vroeger aangelegd voor 
het stutten van de mijnen, zouden 
plaats maken voor heide en loof-
bomen. “De gemeente is uitein-
delijk zijn belofte nagekomen, om 
een verwijsbord te plaatsen omdat 
het navigatiesysteem de hulpdien-
sten letterlijk het bos instuurden. 
De toenmalige beheerder van SBB 
was ook van goede wil maar onder 
zijn opvolger gebeurt er niets.”

Sinds de bossen door de gemeente 
zijn verkocht aan SBB, zo’n 25 jaar 
geleden alweer, zijn er het begin 

wat dingen gedaan maar dat is al 
lang niet meer zo, aldus Verbakel. 
“‘Beheren’ is eigenlijk een vreemd 
woord, want iedereen die hier 
komt ziet het meteen. Omheinin-
gen rotten weg, de uitgezette die-
ren in de omheinde gedeelten zijn 
weggehaald dus ik heb mijn stroom 
voor de omheining ook afgesloten, 
half vergane bomen hangen tegen 
andere bomen. Als het hard waait 

kunnen wandelaars beter uit de 
buurt blijven want dan komt er 
regelmatig een met geweld naar 
beneden.  Voor mijn buren en mij 
is het nog veel gevaarlijker, vooral 
in droge zomers. Een kapotte fles 
is al genoeg om de boel in de fik 
te krijgen. Door het verwaarlozen 
van het bos liggen de brandgan-
gen vol takken. Na veel aandrin-
gen heeft SBB vorig jaar een strook 
van 40 meter breed bij mij tegen-
over gekapt, maar dat haalt weinig 
uit als het eenmaal brandt. En mijn 
buren, met houten huizen, zitten 
nog steeds tegen het bos aan.

Kopen, kopen, kopen, dat doet 
SBB wel want daar krijgen ze subsi-
die voor. Maar al dat geld besteden 
ze alleen aan de mooiste stukjes, 
bij de vennen.” Onlangs maakte 
staatssecretaris Bleker bekend dat 
de subsidies voor SBB flink worden 
teruggeschroefd. De reactie van 
Verbakel daarop: “We maken ons 
nu nog meer ongerust dat het al-
lemaal weer op de lange baan ge-
schoven gaat worden. Nu wordt 
het nog maar belangrijker dat het 
Staats bosbeheer meer aan kwali-
teit gaat doen dan aan kwantiteit. 
Pas als ze dat doen hebben we 
kans dat er iets gaat gebeuren.”

Deze plek in het bos is gevaarlijk bij 
wind en bosbrandgevaar

U bent van harte welkom op 
1 januari 2012. U kunt genieten 
van het nieuwjaarsbuffet en de 

bijzondere gerechten die onze kok 
voor u bereidt uit de wok en 

van de bakplaat

Voor € 23,80 pp incl. drankjes 2 ½ uur
Kinderen tot 12 jaar € 1,50 per levensjaar. Inclusief drinken 

Er is een leuke verrassing voor iedere tafel

Openingstijden ma t/m vr 16:00 - 21:30 uur
za, zo en op feestdagen 12:00 - 22:30 uur

Mgr. Bekkersplein 8 - 5491 EB Sint-Oedenrode
Telefoon (0413) 47 70 28

Uitgebreid Nieuwjaarsbuffet 
1 januari 2012

We wensen u een gelukkig 2012

KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode
T 0413 – 47 23 64  F 0413 – 47 74 58  

E info@vervoortauto.nl  W www.vervoortauto.nl

NIEUWE RENAULT TRAFIC
bestelauto van het jaar 2011
       vanaf                                     

NIEUWE RENAULT MASTER
bestelauto van het jaar 2012
       vanaf                               

* Excl. Afleverkosten
Enkele uit voorraad leverbaar !

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

Avontuurlijk speelterrein basisschool Nijnsel

Kiwanis Rooi steekt handen uit de mouwen 
De komende maanden gaan de Rooi-
se Kiwanis een avontuurlijk speelter-
rein realiseren achter de basisschool 
in Nijnsel. Het ontwerp is klaar, spon-
soren worden nog gezocht voor dit 
bijzonder initiatief. Vele vrijwilligers 
staan te trappelen om te beginnen.

Spelen in en met de natuur
Kinderen zitten meer achter de 
computer dan dat ze buitenkomen. 
Daarom is er een maatschappelijke 
ontwikkeling om kinderen weer naar 
buiten en in de natuur te laten spe-
len. Daarmee ontwikkelen ze hun 
zintuigen zoals horen, zien en ruiken. 
Door samen in én met de natuur te 
spelen leren ze ook samen dingen te 
doen, hun fantasie te prikkelen en 
respectvol met planten en dieren om 
te gaan. Door beperkt standaard-
speeltoestellen te plaatsen, maar 
vooral door natuurlijke spelaanlei-
dingen te maken, wordt veel meer 
het initiatief aan de kinderen gelaten. 
Het ziet er niet alleen leuk uit, maar 
de kinderen kunnen naar hartenlust 
spelen.

Bijzonder schoolinitiatief
De Nijnselse basisschool wil achter 
hun school graag een natuurlijke 
speelplek maken. Daarin willen 
ze ook spelmogelijkheden bieden 
voor kinderen met een beperking. 
Sowieso een dapper initiatief van 
de school om deze kinderen in hun 
klassen op te nemen en hun ook in 
de buitenlucht te laten deelnemen 
in de groep. Om de school met dit 
beleid te ondersteunen, steken de 
Rooise Kiwanis graag de handen 
uit de mouwen om daarbij te hel-
pen. Al eerder dit jaar hebben de 
kinderen samen met de Kiwanis 
gewerkt aan het concept.

Particuliere sponsoring in maat-
schappelijke initiatieven
Naast een financiële bijdrage vanuit 
de opbrengst Klumpkesrace 2011 
zullen de Kiwanis vooral handjes le-
veren om de kosten beperkt te hou-
den.  Ook de oudervereniging van 
de school levert een bijdrage; een 
prachtig sprookjeshuis, een lokaal 
product dat is samengesteld uit her-
gebruikte bouwmaterialen. Momen-
teel worden nog een aantal lokale 
ondernemers benaderd om als spon-
sor te participeren. Diverse attrac-
tieve pakketten zijn nog beschikbaar.

Voor meer informatie of interesse in een bijdrage 
kunt u contact opnemen via de website: 
www.kiwanisrooi.nl of via de basisschool Nijnsel.

Ze zagen ze kinderen die een instru-
ment bespeelden, een dansje de-
den of een lied zongen. Daarnaast 
was er een levende kerststal, een 
Kerstman bij een vuurkorf die een 
kerstverhaal vertelde en nog veel 
meer. Overal stopten de kinderen 
om ademloos toe te kijken. Het was 
werkelijk één grote ontdekkingsreis.

Behalve huizen in de wijk, brachten 
de deelnemers van de Kersttocht 
natuurlijk ook een bezoek aan de 
kinderboerderij. Een adres wat ze-
ker niet mocht ontbreken gezien 
de leuke knusse sfeer die er hangt. 
De kinderen konden daar lekker 
warme chocolademelk drinken en 
een beschuit met muisjes eten. 
Met dank aan de vrijwilligers van 
de kinderboerderij. Op het einde 
vond er een gezamenlijke afslui-
ting plaats op het schoolplein. Er 
werden kerstwensen voorgelezen 
en liedjes gezongen. Een prachtige 
afsluiting van een goed georgani-
seerde tocht. De kinderen hebben 
ontzettend genoten. Dit alles was 
mogelijk dankzij de geweldige in-
zet van de ouders. 

(Vervolg voorpagina)

Kersttocht basisschool Kienehoef één groot avontuur
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De collectioneur

Wandelend over de lettergrepen
van de taal, tussen klinkers
en medeklinkers, gezocht naar

de rust van een spatie, de stilte
van een adempauze om de hoek
van een woord dat ontstaat

de geboorte vermoed van zinnen
die slapen, een sluimerende poëzie
die ruist als een zee in de verte

de mooiste, meest bruikbare stenen
verzameld, gepolijst tot ze
aanspreekbaar waren, geordend

uitgestald in een leesbaar verband
om ten slotte te luisteren naar
een onwaarschijnlijk levend verhaal

    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Anne
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Heuvel 26, 5492AD Sint-Oedenrode, Tel. 0413 47 24 63 
www.slagerijverheijen.nl

Het adres voor overheerlijke Gourmetschotels!
Het gehele team wenst u een gezond en 

smakelijk 2012!

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

De zussen van Bart met 
partners, zijn ouders en neefje 

feliciteren Bart Vervloed en 
Margot Vervloed- van Dijk met 
de geboorte van hun dochter:

 
Eva Leonie Vervloed

 Geboren op 19-12-2011 
te Nijmegen

 
Roukensstraat 1

6521 BM  Nijmegen’

Prins en adjudant,
Bedankt voor de gezellige Titelveiling en ik wens iedereen een 
gezond 2012. 

Gert-Jan Pepers, Jonkheer van het Kinderbos.

Schrijversdag voor schrijvers van alle niveaus 
Op zondag 12 februari 2012 
vindt de tweede editie van de 
Schrijf&Schrap! Schrijversdag plaats 
en het belooft een mooie dag te 
worden. Tussen 13.00 uur en 18.30 
zijn alle schrijvers uit Brabant en 
daarbuiten welkom in PodiumBloos 
in Breda. Elke schrijver wordt een 
betere schrijver op deze dag. Het 
bkkc heeft samen met Kunstbalie 
en Uitgeverij De Geus een mooi 
programma samengesteld, dat een 
keur biedt aan workshops, lezin-
gen, voordrachten, interviews en 
netwerkmogelijkheden.

Vind de weg in het literaire veld
Bestaat een writer’s block? Wat is 
inspiratie? Kun je leren schrijven? 
Ben je benieuwd hoe je je werk 
aanprijst bij een uitgeverij? Wil je 
weten hoe je via tekstbespreking 
een beter schrijver kan worden? 
Hoe schrijf je de perfecte begin-
zin? Kan je voordracht nog wat jus 
gebruiken? Wat betekent debute-
ren anno 2012, behalve de publi-
catie van je eerste boek? Of zou je 
graag van succesvol gedebuteerde 
schrijvers horen hoe zij schrijven 
en waar hun inspiratie vandaan 
komt? Als je graag een antwoord 
wil op deze vragen, kom dan naar 
de Schrijversdag.

Programma Schrijversdag
De Schrijversdag biedt een divers 
programma: neem deel aan work-
shops van uitgeverij De Geus, Het 
Zuidelijk Toneel en Daan Heerma 
van Voss, schuif aan bij lezingen 
van Peter Buwalda, Karin 
Amatmoekrim, literair agentschap 
Sebes & Van Gelderen of volg het 
tafelgesprek tussen jonge schrij-
vers Joost de Vries, Y.M. Dangre 
en Mira Feticu. Ook kun je strui-
nen over de Schrijversmarkt waar 
informatie te vinden is over uit-
geven, literair agentschappen en 
cursussen en scholing op schrijf-
gebied. Naast een leerzame en 
interessante dag, wordt het vooral 
ook gezellig. Live visuals, een li-
teraire dj, de Grote Beginzinquiz 
en de afsluitende borrel maken 
deze Schrijversdag compleet. Voor 
het volledige programma van de 
Schrijversdag kijk je op bkkc.nl/
schrijversdag.

Geen woord van Peter Buwalda 
missen?
Of zeker weten dat je kans maakt 
op het boekenpakket in de Grote 
Beginzin Quiz? Je kunt van te vo-
ren een kaart voor deze dag reser-
veren via bkkc.nl/schrijversdag. 

Het is ook mogelijk daarbij aan te 
geven welke workshop of lezing je 
graag wil bijwonen. Kaarten kos-
ten 10 euro per stuk. 

Masterclasses en coachingstraject
Behalve de Schrijversdag bestaat 
het project Schrijf&Schrap! ook 
uit een serie masterclasses en een 
coachingstraject van een schrijf-
talent. In november hebben in 
totaal 37 Brabantse schrijvers de 
Schrijf&Schrap! Masterclasses ge-
volgd. De zeer diverse invalshoeken 
van de masters Jaap Robben, Rien 
Broere, Dennis Gaens, Vrouwkje 
Tuinman, Henk van Straten en 
Annelies Verbeke maakten telkens 
weer inzichtelijk welke talenten 
gebaat zouden kunnen zijn bij een 
begeleidingstraject van het bkkc.

Schrijf&Schrap! beleeft dit jaar zijn 
tweede editie en de eerste heeft 
zijn vruchten afgeworpen: talent 
Buddy Tegenbosch was een van de 
winnaars van de schrijfwedstrijd en 
daarmee ook van het coachings-
traject. Rien Broere begeleidde Te-
genbosch. Komende zomer debu-
teert Buddy met een jongensboek 
bij Uitgeverij Van Goor. Kijk op 
bkkc.nl/schrijf&schrap voor meer 
informatie over het project.

Angelique,
proficiat!

Je collega’s

Duinweg 20D 5482VR Schijndel
Tel: 0630160717 

www.vankaathoveninterieurbouw.nl 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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 www.bakkerijbekkers.nl

Bakkerij Bekkers
oudejaars

bestellijst 2011

Bakkerij Bekkers
en zijn team

wensen u ’n gezond2012 toe!
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Prijswinnaar bij Mazda-dealer Jan Voets
Talloze Mazda-rijders hebben 
de Mazda Wintercheck laten 
uitvoeren door hun dealer. De 
heer Meyer was afgelopen week 
de gelukkige winnaar van een 
digitale camera welke door Jan 
Voets aan hem werd overhan-
digd. Deze camera heeft hij ge-
wonnen door mee te doen aan 
de wintercheck welke ieder jaar 
door Mazda-dealer Jan Voets 
wordt georganiseerd.

Nu wil het toeval dat de heer 
Meyer sinds kort is begonnen om 
zich de computer eigen te ma-
ken, zodat een digitale camera 
een welkome aanvulling hierop 
vormt. Samen met zijn vrouw, 
welke in het verleden altijd heeft 
gefotografeerd, gaat hij zich de 
digitale fotografie eigen maken. 

De heer Meyer is al zo´n 20 jaar 
een tevreden Mazda-rijder en 
weet inmiddels dat de kwaliteit 
van dit merk uitzonderlijk goed is.    

Autobedrijf Van Driel B.V. in Liempde is gespecialiseerd in de verkoop 
van jonggebruikte Mercedes-Benz automobielen en is tevens officieel 

service Dealer van Mercedes-Benz. Onze werkplaats beschikt over 
een deskundig team van specialisten die zich dagelijks bezig houden 

met reparatie en het onderhoud. Autobedrijf Van Driel is een gezonde 
organisatie die sterk groeit. Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar 

enthousiaste kandidaten voor de functies van:

AUTOTECHNICUS / 
DIAGNOSETECHNICUS m/v
Je bent verantwoordelijk voor het stellen van diagnoses en de daaropvol-

gende werkzaamheden op het gebied van onderhoud en reparatie aan 
Mercedes-Benz personenauto’s. Hierbij heb je de beschikking over alle 
benodigde apparatuur en gereedschappen. Binnen deze functie zijn je 

taken technisch gezien afwisselend, je bent dan ook goed in staat snel om 
te schakelen. Je werkt in een team van circa 5 monteurs en werkt daarnaast 

nauw samen met de Chef Werkplaats en Werkplaats Receptionist. 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een actieve collega met: 
- Een zelfstandige instelling én teamspirit 

- MTS werk- en denkniveau, relevante vakopleiding 
- Ervaring in een vergelijkbare functie 

- Affiniteit met het merk 
- Enthousiasme en betrokkenheid 

- Een rijbewijs B
 

Heb jij interesse in de bovenstaande functie? 
En wil jij werken binnen een informele organisatie die aan de weg blijft 

timmeren? Stuur dan jouw brief voorzien van CV naar 
Autobedrijf Van Driel B.V., Boxtelseweg 48 5298 VC Liempde

ter attentie van Martin Weldam. 
Uiteraard kun je ook e-mailen: info@autobedrijfvandriel.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen: 0411 632800

Unitraad voor mensen met beperking komt iedere maand bijeen

“We krijgen snel een stempel en dat is niet terecht”

Eens per maand komt in het ge-
bouw van Stichting Dichterbij, 
Meerschot, de Unitraad bijeen. 
Dat is een clubje mensen met een 
lichte beperking die gebruik maakt 
van de dagbesteding of er op één 
of andere manier nauw bij betrok-
ken is. De raad wordt gecomple-
teerd met aanverwanten (ouders) 
en begeleiding van Dichterbij. De 
vergadering biedt de cliënten een 
podium om hun stem te laten ho-
ren over alledaagse onderwerpen. 
Daarnaast mogen ze meebeslis-
sen over bepaalde onderwerpen. 

De raad is heel divers. Ieder indi-
vidu heeft een andere beperking. 
De één heeft daar meer hinder van 
dan de ander, de één kan zich be-
ter uitdrukken dan de ander, maar 
dat maakt bij de Unitraad niets uit. 
Iedereen heeft respect voor el-
kaar en ze zijn het over één ding 
eens: ze zouden ook meer respect 
van buitenaf moeten krijgen. Daar 
wordt tijdens de bijeenkomsten 
vaak over gepraat. Zo ook deze 
keer. De voorzitter van het stel is 
Aziez. Van de buitenkant zie je niet 

dat hij een beperking heeft en als 
hij begint te praten merk je het al 
helemaal niet. Hij start met een 
betoog. “We vinden het belangrijk 
dat we door het leven gaan zoals 
ieder ander ‘normaal’ mens op 
straat. We krijgen snel een stem-
pel en dat is niet terecht. Ik heb 
wel eens mensen horen zeggen 
‘die gekken van Dichterbij’. Dat 
slaat natuurlijk nergens op. Wij zijn 
ook mensen, wij zoeken ook din-
gen die iedereen wil doen.” Zijn 
buurman Bernie, een man met het 
downsyndroom, valt hem bij. “Wij 
willen rechten hebben zoals ieder-
een die heeft. Daarom heeft deze 
raad heel veel waarde voor mij.”
Het is wel duidelijk dat de cliënten 
van Dichterbij zich miskent voe-
len. Jeannette van ’t Hof is Unit-
manager van de vestiging in Sint-
Oedenrode. Net als begeleidster 
Huberdine van Dinter is zij altijd bij 
de raad aanwezig. Dat er mensen 
zijn die de cliënten van Dichterbij 
respectloos behandelen, kan ze 
wel beamen, maar ze ziet ook heel 
veel personen die wel normaal 
doen tegen mannen als Aziez en 

Bernie. Jeannette: “We hebben er 
veel over gepraat hoe we ons be-
ter naar buiten toe moeten profile-
ren. Zo hebben we nu besloten om 
ons zegje te doen tegen de pers. 
Zodat mensen weten waar we 
mee bezig zijn en wat we allemaal 
doen. Het is wel duidelijk dat we 
zelf naar buiten moeten treden. De 
maatschappij trekt niet zo snel aan 
ons.”
Daarmee willen ze bereiken dat de 
burgers van buitenaf weten wat er 
allemaal gebeurd bij Stichting Dich-
terbij. Soms denken mensen dat 
mensen met een beperking over-
dag bijvoorbeeld niet veel uitvoe-
ren. Het tegendeel is waar. Aziez 
werkt bijvoorbeeld bij Hutten Cate-
ring en bij Van der Lande in Veghel. 
Eelco is in dienst van de WSD, maar 
wordt regelmatig gedetacheerd 
als volleerd schilder aan een schil-
dersbedrijf. Een ander lid van de 
raad, Jurgen, zet zich al meer dan 
tien jaar in bij een bedrijf dat stelen 
maakt en hij heeft het nog steeds 
naar zijn zin. Zo draagt iedereen op 
een of andere manier zijn steentje 
bij aan de maatschappij.
Nu het belangrijkste onderwerp is 
geweest en er duidelijke afspraken 
zijn gemaakt, gaat de vergadering 
verder. Het laatste gezamenlijke 
etentje wordt geëvalueerd en de 
Nieuwjaarsborrel moet nog ge-
regeld worden. Er wordt vrolijk 
verder vergadert. Het valt op dat 
nog enkele stoelen lee zijn. “Dat 
klopt”, zegt Jeannette. “Eerder 
zijn er een aantal ouders met deze 
raad gestopt. Ze hebben het drie 
jaar gedaan, waarvoor we ze zeer 
dankbaar zijn. Echter hoopten ze 
dat anderen het stokje over zou-
den nemen. Dat is tot op heden 
nog niet gebeurd. We zoeken dus 
nog aanverwanten die in de 
Unitraad willen. Het is nodig en we 
zouden er heel erg blij mee zijn. 

Kom deze week naar de groente 
& fruit winkel en ontvang een 

VOORDEELKAART 
voor 4 weken lang elke week een 
gratis product, als dank voor uw 

vertrouwen afgelopen jaar.

Wij wensen iedereen 
een gezond 2012!

Dubbele 
spaarpuntenactie!

5843   € 30,00
6192   € 30,00 
9428   € 30,00 
10405   € 30,00 
10643   € 30,00

10827   € 30,00 
10894   € 30,00 
11036   € 30,00 
11372   € 30,00 
12905   € 30,00 

De prijzen kunnen opgehaald worden bij Optie1, Borchmolendijk 20 
tot 31-01-2012.

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

Personeel
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Wie zit ‘r nouw op da boeltje?
(Wie woont er nu op dat boerderijtje?)

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

Je bent een rund..... 

Weet je zeker dat 
het zo moet??

Jaja zo is
die andre kuipers
ook naar boven 

gegaan

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Goede voornemens
 

 

vandaag een dag van rechte lijnen
ik zie voorwaarts met oogkleppen
die mijn kijkers  in een starre blik
over de werkelijkheid laten schijnen 

mijn gedachten beperken zich
tot twee en twee is drie
dat u wat anders zou verwachten
is iets dat ik thans niet zie
 
deze helderheid geeft ruimte

aan mijn gemoed
ik raad aan
dat u dat
bij tijd en wijle ook eens doet

als u zo het nieuwe jaar,
dat weldra begint,
met deze houding benadert
stopt  het doemdenken 
over  alle lastenverzwaringen

kijk gerust wat vaker
dieper in het glaasje
ik voorspel  u dan van af heden
een toename van opklaringen

 

BZT-show

Nieuwe Rooise beroemdheid?

Nienke van de Sande uit Olland 
wordt binnenkort beroemd. Lieke 
Berkers werd onlangs 12 jaar en 
ging met haar vrienden en vrien-
dinnen naar de BZT show. Alleen 
het uitje was al een hele beleve-
nis, ware het niet dat Nienke in de 
uitzending kwam.
 
De gelukkige dame had een speci-

ale kerstmuziekdoos gemaakt, met 
foto’s van de presentatoren Pepijn 
en Jetske. Vandaar dat zij werd 
uitverkoren voor ‘de ruilbalk’. Ze 
verdiende een spel en ‘ruilde’ haar 
kerstdoos. Deze hangt nu voor de 
volgende gegadigde aan ‘de ruil-
balk’.

Verschillende wensen werden in 

diezelfde uitzending in vervulling 
gebracht. Een van  de artiesten 
die meedoet aan de Voice trad op 
en….wie won er bij het spel ‘prop-
pen’? De meiden of de jongens?

Kijk zelf maar op oudjaarsavond 
bij de NCRV. De BZT-show begint 
rond 17.45 uur.

Nieuwjaarsconcert 
’t Skrothupke
Op Nieuwjaarsdag houdt CV ’t 
Skrothupke weer zijn traditionele 
nieuwjaarsconcert.

U bent van harte welkom om sa-
men met ons te proosten op een 
voorspoedig Nieuwjaar.

Aanvang concert is 16.30 uur in 
Café Oud Rooy aan de Markt. 
Toegang is gratis. Wij wensen U 
alvast een voorspoedige jaarwis-
seling, en hopen U op 1 januari 
de hand te kunnen schudden. CV 
’t Skrothupke.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Bezorger van 
de maand: 
Maria Habraken

Maria Habraken is de bezorger 
van de maand december gewor-
den. Iedere week loopt ze haar 
route rondom de Zwembadweg. 
Alles doet ze te voet, behalve rich-
ting de Schootsedijk. Dan pakt ze 
de fiets. "Ik gebruik MooiRooi 
als conditietraining. Vroeger had 
ik een hond, maar nu ik die niet 
meer heb wil ik toch naar buiten. 
Dan komt een krantenwijk goed 
uit.” DeMooiRooiKrant bedankt 
Maria voor het trouw bezorgen 
van de krant en schenkt haar een 
Rooi2000 waardebon.

Bezorger denkt 
aan goede doel

Nick Verspaget is een trouwe 
bezorger van DeMooiRooiKrant. 
Vorige week ging hij in Eerschot 
langs de deuren om een Kerst-
gedachte achter te laten bij de 
lezers. Traditiegetrouw geven de 
mensen dan een leuke cent als 
dank. In totaal haalde Nick bijna 
250 euro op. 

Samen met zijn vader kwam hij 
op het idee om 10 % van het be-
drag te schenken aan een goed 
doel, aan KiKa. Dat is pas een ul-
tieme Kerstgedachte!
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Rooise politiek in 2011: reuring én stabiliteit

Op de vooravond van het nieuwe, 
geeft een terugblik in de politieke 
gebeurtenissen in het bijna afge-
lopen jaar een bewogen beeld. 
Maar, vergeleken met voorafgaan-
de jaren en in een jaar waarin de 
dip in de economie wel bijzonder 
hardnekkig blijkt, toch ook een 
stabiel jaar.

Om met dit laatste te beginnen: 
ons college heeft het als collectief 
goed gedaan en lijkt hechter dan 
ooit. Dat leek in het begin van 
deze raadsperiode wel anders, 

toen een analist het schetste als 
een strategische combinatie van 
burgervader, twee wethouders die 
elkaar niet zo goed zouden liggen, 
en een derde als bindende factor 
tussen die twee. 

Uitgerekend die bindende factor, 
Jeanne Hendriks, kreeg het dit 
jaar zwaar te verduren toen het 
beheer van het gemeentelijk huis-
houdboekje ter discussie kwam. 
Voortaan niet alles uit de potjes 
onvoorzien, maar uit de potjes die 
daarvoor bestemd zijn, was het de-

vies. De scherpe orakels en vooral 
het daarop volgende felle debat 
over het gelijk van Jan de Groot 
moeten haar slapenloze nachten 
hebben bezorgd. Met diens ver-
trek uit de raad, dat overigens niets 
met de Rooise financiën te maken 
had, heeft de DGS-er zijn visite-
kaartje duidelijk achtergelaten.
Dan hebben we nog de leegloop 
van de CDA-fractie. Eerst Etiënne 
El Baidun-Kensdell, die bij her-
haling persoonlijke standpunten 
ventileerde onder de vlag van het 
CDA, moest daardoor opstappen. 

Dat was nog net in 2010 maar ook 
trendsetter voor Peter Verkuijlen, 
om dezelfde reden. Beide dissiden-
ten kozen ervoor om ieder afzon-
derlijk met een eigen fractie door 
te gaan dus van de 5 man sterke 
fractie bleven er uiteindelijk 3 over.

Een blik vooruit, met een knipoog
Wat te denken van een lokale PVV-
fractie? Een nieuwe SP-poging om 
kwaliteit te mobiliseren? Is hier ani-
mo voor D66? Ontkiemt een nieu-
we lokale partij met een dissident, 
die misschien nog niet uit de kast 
is gekomen? Voelt Groenen-man 
Ad van Rooij zich weer veilig in 
Rooi met zijn getatoeëerde body-
guards? Een rebound van Xander 
en Erik? Maar DeMooiRooiKrant 
heeft geen kristallen bol en geen 
trendwatcher. Daarom een theorie. 

Stel dat de verkiezingen zouden 
plaatsvinden in 2012, met dezelf-
de persoonlijke uitslag als in 2010 
en de fracties van dit moment.  Als 
eerste zou EBK het loodje leggen. 
Bij hetzelfde aantal persoonlijke 
stemmen op de naamgever, die 
ondanks zijn sympathieke deur-
aan-deur-actie met bloemzaadjes 
weinig oogstte, lijkt dat duidelijk. 
Doorslaggevend zal zijn hoe de 
kiezers zijn solistische en recal-
citrante acties waarderen. Wie  
snakt naar een compromisloze 
oppositiepartij zal wel wat in hem 
zien. Maar hoeveel zijn er dat? 

Bovendien is het niet ondenkbaar 
dat Verkuijlen met hun stemmen 
aan de haal gaat. Een lijstverbin-
ding van een dwergfractie met een 
reus is onwaarschijnlijk, en tussen 
de dwergen onderling geheid oor-
log. Een geschikte lijstduwer op 
nummer twee bij Kensdell, bij Ver-
kuijlen héél misschien op drie, zou 
geen kwaad kunnen. 
Hoe groter de fractie, hoe lastiger 
de scenario’s. De vrijage tussen 
coalitiepartij VVD en oppositiepar-
tij DGS lijkt na het vertrek van De 
Groot iets bekoeld zodat de DGS 
in de oppositie blijft. Als wethou-
der René Dekkers echt gaat gros-
sieren in geheimhoudingsplicht 
gaat dat de VVD stemmen kos-
ten. Het aantal CDA-fractieleden 
gaat weer groeien … dank zij de 
frisse start zonder dissidenten. Met 
HvR/PvdA kan het echt alle kan-
ten op gaan. Aansluiting bij de co-
alitie van de fractie BVT (het best 
te onthouden als de initialen van 
de medeoprichter van DeMooi-
RooiKrant) lijkt wel een kansje te 
maken. Op gevaar af van zo’n 
brede coalitie, dat MooiRooi het 
nieuws van de donderdagavon-
den al de dag daarvoor in de krant 
heeft staan. Daar is geen kristallen 
bol voor nodig.

Natuurlijk hebben de kiezers de 
dikste vinger in de pap. En dat is 
maar goed ook. Maar het is in ge-
meenteland voorlopig nog geen 
verkiezingstijd. Ook niet in 2012.

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

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

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

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

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

Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

gratis parkeren

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

de dagen tussen kerst en nieuw zijn wij geopend

HEUVEL 34       SINT-OEDENRODE       0413 870049        WWW.WELTENJUWELIERS.NL

BRILJANTE OPENINGSAANBIEDING

14 KARAAT TOP WESSELTON VVS/VS

3X0,02CT 1X0,10CT 3X0,05CT

877,–

€  629,–

662,– 

€ 449,–
838,–

€ 589,–

1991  20 JAAR  2011

Afgelopen week werden alle be-
trokken partijen per brief geïnfor-
meerd. Bij de Wereldwinkel sloeg 
het schrijven in als een bom. Een 
woordvoerder reageerde ge-
schokt. “Dit getuigt van onvoor-
stelbaar slechte visie. We zitten 
hier pas twee jaar en hebben veel 
geïnvesteerd. Juist op het moment 
dat we samen met de bibliotheek 
en het Heem bezig zijn om meer 
bezoekers te trekken, valt dit op 
de mat. Het nieuws is bij iedereen 
hard aangekomen. We hebben 
een homogene groep, waarvan 
de meeste zich al jarenlang inzet-
ten voor de Wereldwinkel. Om er 

voor te zorgen dat het niet door-
gaat, zullen we proberen iedereen 
te mobiliseren.”

Ook Janny Stevens van hoofd-
huurder van het Martinushuis, de 
bibliotheek, wilde reageren. Ste-
vens: “Het rommelde al langer 
en de geruchten waren er al. We 
waren inderdaad net gestart met 
het ontwikkelen van gezamenlijke 
activiteiten. In die zin is het con-
fronterend dat de gemeente toch 
anticipeert op de toekomst. In ja-
nuari gaan we met de gemeente 
in gesprek. Het zijn roerige tijden, 
want ook de gewone bezuini-

gingen krijgen we op ons dak. Er 
moeten duidelijke toekomstplan-
nen komen. Dat is duidelijk.”
“Op dit moment kunnen we niet 
meer doen dan afwachten”, re-
lativeert voorzitter van de Heem-
kundekring, Richard de Visser. 
“Het zou echter in negatieve zin 
veel voor ons betekenen als we 
weg moeten. Het zal namelijk niet 
meevallen om een andere geschik-
te locatie te vinden. Maar goed, 9 
januari is onze eerstvolgende be-
stuursvergadering. Het onderwerp 
zal dan zeker ter tafel komen. Mis-
schien blijft alles wel bij het oude, 
wie weet.”

(vervolg voorpagina)

Gemeente zegt huur Martinushuis pro forma op
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GEMEENTENIEUWS

Collectieve festiviteiten
In het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activi-
teitenbesluit) zijn geluidsvoorschriften opgenomen waaraan inrichtin-
gen die onder de werkingssfeer van dit besluit vallen, moeten voldoen. 
Een ontheffing van de geluidsvoorschriften binnen horeca- sport- en 
recreatie-inrichtingen (inclusief terras) in een bepaald gebied tot een 
bepaald maximum (vastgelegd in het evenementenbeleid “Bruisend 
Rooi”) is hierbij toegestaan voor dagen die worden aangewezen als 
collectieve festiviteit. Op basis van artikel 4.1.2 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om jaarlijks
collectieve festiviteiten aan te wijzen. Door het college zijn de volgende 
dagen aangewezen als collectieve festiviteiten voor het jaar 2012.

Centrum
Carnaval zaterdag 18 februari  t/m dinsdag 21 februari 2012
Koninginnedag zondag 29 en maandag 30 april 2012
Jaarmarkt zondag 24 juni 2012 
Kermis   zaterdag 25 augustus t/m 
  woensdag 29 augustus 2012 
Winterbraderie zondag 9 of 16 december 2012
Oud en Nieuw Oudjaarsavond maandag 31 december 2012 
  en Nieuwjaarsnacht dinsdag 1 januari 2013

Olland
Carnaval zaterdag 18 februari t/m dinsdag 21 februari 2012
Koninginnedag maandag 30 april 2012
Kermis  zaterdag 29 september t/m dinsdag 2 oktober 2012
Oud en Nieuw Oudjaarsavond maandag 31 december 2012 en 
  Nieuwjaarsnacht dinsdag 1 januari 2013

Boskant
Carnaval zaterdag 18 februari  t/m dinsdag 21 februari 2012
Koninginnedag maandag 30 april 2012
Kermis  vrijdag 19 oktober t/m maandag 22 oktober 2012
Oud en Nieuw Oudjaarsavond maandag 31 december 2012 en 
  Nieuwjaarsnacht dinsdag 1 januari 2013

Nijnsel
Carnaval zaterdag 18 februari  t/m dinsdag 21 februari 2012
Koninginnedag maandag 30 april 2012
Kermis  zaterdag 9 juni t/m dinsdag 12 juni 2012
Oud en Nieuw Oudjaarsavond maandag 31 december 2012 en 
  Nieuwjaarsnacht dinsdag 1 januari 

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 2 januari 2012 
vervalt.

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Donderdag 29 december
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Zaterdag 31 december
- Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegenover de 
St.Antonius van Paduaschool aan de Jasmijnstraat 11a, van 08.30 tot 
12.00 uur.
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk 
Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur

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

Kledingcontainers rond oud en nieuw
De kledingcontainers van Reshare/het Leger des Heils zijn, om vei-
ligheidsredenen, gesloten tussen woensdag 28 december 2011 en 
woensdag 4 januari 2012. Na 5 januari kunt u de kledingcontainers 
weer gebruiken.

Huisvuilinzamelschema 2012 en afvalwijzer 2011
Een dezer dagen ontvangt u het huisvuilinzamelschema 2012 en een 
afvalwijzer. Raadpleeg en bewaar deze informatie goed. Het huisvui-
linzamelschema bevat alle data waarop u uw huishoudelijk afval kunt 
aanbieden. Ontvangt u deze informatie niet, neem dan vanaf 9 ja-
nuari 2012 kontact op met de gemeente via telefoonnummer (0413) 
481911 of via info@sint-oedenrode.nl.

Vuurwerk opruimen

Vuurwerk hoort, net als oliebollen 
en champagne, bij de jaarwisse-
ling. Toch zitten er minder leuke 

kanten aan, zoals let-
sel door ongelukken 
en een berg afval van 
vuurwerkresten. Tus-
sen de resten zit nog 
veel vuurwerk dat 
niet is afgegaan. Veel 
kinderen zoeken de 

volgende dag naar vuurwerkres-
ten en proberen die opnieuw af 
te steken. Elk jaar gebeuren er 

ernstige ongelukken. Daarom is 
het belangrijk vuurwerk op te rui-
men. Wij doen een beroep op u en 
vragen u na de jaarwisseling, de 
volgende morgen ook te denken 
aan de kinderen in de buurt en het 
vuurwerkafval voor de deur op te 
ruimen. Ruim vuurwerkafval gelijk 
op en gooi het als het is afgekoeld 
in uw grijze container.

Vernielingen is geen geintje!
Beschadiging door vuurwerk kost 
teveel
De laatste maand van het jaar 
breekt alweer aan. Nog maar een 
paar weken en dan hopen we 
het jaar 2011 op een mooie ma-
nier uit te luiden en 2012 op een 
voorspoedige manier te beginnen. 
Officieel mag er nog geen vuur-
werk verkocht worden, maar toch 
is hier en daar ’s nachts al een knal 
te horen. Afgelopen jaren heeft de 
gemeente maar liefst €12.000,= 
materiaalschade gehad door vuur-
werk. Om dit nu te voorkomen, 
vragen we iedereen dringend om 
elkaar hierop aan te spreken.
Verkeersborden, publicatieborden, 
prullenbakken, brievenbussen en 
straatkolken: het zijn voorbeel-
den van zaken die vorig jaar in de 
maand december vernield zijn door 
vuurwerk. Het betekende ook ex-

tra veel werk voor de medewer-
kers van de buitendienst. Zij waren 
in het totaal 114 uur bezig met het 
herstellen van de schade. Tijd die 
ze normaal anders hadden kunnen 
besteden, zoals het opknappen 
van de bestrating of het verbete-
ren van een speeltuintje. Het kost-
te de gemeente –u en alle inwo-
ners van Sint-Oedenrode dus– een 
totaalbedrag van €17.500,=. Dit is 
ongeveer €1,= per inwoner.

Spreek elkaar aan
We gaan er vanuit dat u zich re-
aliseert dat vuurwerkvernielingen 
ook uw portemonnee raken en dat 
het ten koste gaat van de leefbaar-
heid in uw gemeente. Hebt u vrien-
den, kennissen, kinderen, broers 
of zussen van wie u weet dat ze 
al vuurwerk afsteken? Spreek hen 
dan daar op aan. Vanaf 1 decem-

ber voeren de politie en bureau 
Halt een lik-op-stuk beleid. Hierbij 
krijgen jongeren, afhankelijk van 
leeftijd en ernst van de overtreding 
bij Halt een leerprogramma en/of 
werkstraf opgelegd. De gemeente 
doet altijd aangifte van vernielin-
gen. Wanneer de dader bekend is, 
wordt de schade op deze persoon 
verhaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met M. Rij-
kers, beleidsmedewerker integrale 
veiligheid, tel: 0413-481911. Om 
het afsteken van vuurwerk of ille-
gale opslag te melden, kunt con-
tact opnemen met Meld Misdaad 
Anoniem, telefoon 0800-7000. 
Op www.meldmisdaadanoniem.nl 
vindt u meer informatie over dit 
onderwerp.

Op 1 januari Gemeentelijke Belastingen, WOZ en 
invorderingen in Sint-Oedenrode
Vanaf 1 januari 2012 zijn de af-
delingen Belastingen, WOZ en 
Invorderingen van de gemeenten 
Haaren, Sint-Michielsgestel en 
Sint-Oedenrode samengevoegd 
tot één afdeling die gevestigd is 
bij en in de gemeente Sint-Oe-
denrode. Voor u als burger ver-
andert er niets: het is nog steeds 
uw eigen gemeente die oplegt en 
invordert, het is de verwerking die 
centraal georganiseerd wordt.

Aan de dienstverlening verandert 
vrijwel niets: u kunt uw eigen ge-
meente voor belastingzaken berei-
ken via het centrale telefoonnummer 
van uw gemeente en veel informatie 
over belastingzaken is nog steeds op 
de website van uw gemeente te vin-
den. Voor het maken van afspraken 

kunt u dat centrale telefoonnummer 
eveneens gebruiken: de afspraken 
vinden plaats in het gemeentehuis 
van uw eigen gemeente. In maart, 
vlak na de aanslagoplegging, zullen 
wij op gezette tijden eveneens aan-
wezig zijn op uw gemeentehuis om 
uw vragen te beantwoorden.

Start acquisitie 
gemeentegids
De gemeente Sint-Oedenrode is ge-
start met de voorbereidingen voor de 
nieuwe gemeentegids, editie 2012-
2013.Voor deze gids werkt de ge-
meente samen met uitgeverij AKSE 
MEDIA. Deze organisatie is vorige 
week gestart met de acquisitie. De 
nieuwe gids wordt medio mei gratis 
aan huis verspreid. 

De acquisiteur van Akse Media 
die de advertenties werft voor de 
nieuwe gemeentegids zal een brief 
van de gemeente voorleggen. In 
die brief bevestigt de gemeente 
dat zij hun activiteiten uitvoeren 
in opdracht van de gemeente Sint-
Oedenrode. Naast het werven van 
advertenties, benadert de uitgeve-
rij organisaties en verenigingen die 
met een gratis vermelding zijn op-
genomen in de gemeentegids per 
brief om de juistheid van de gege-
vens te controleren. De acquisiteur 
is Kick Smit te bereiken op tele-
foonnummer 06-15302360.
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Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de datum dat het besluit aan de 
aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het kan zijn dat u van mening 
bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voor-
lopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen.  
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Bij het 
inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieubeheer dient het beroepschrift te 
worden gericht aan: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage
Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch
Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking van het 
besluit. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het kan zijn dat u van 
mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn 
een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Liempdseweg 14  5492 SM 21-12-2011 Intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu, houden van dieren
Bikkelkampen 17  5491 RE 20-12-2011 Oprichten sleufsilo met mestkelder
Ollandseweg 134/136 5491 XC 21-12-2011 Aanleggen 2e inrit/uitweg 
Oostelijke Randweg 2 5492 HZ 22-12-2011 Sloop en herbouw woonboerderij
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Damianenweg 1a 5492 BT  Het wijzigen van een luchtwasser en de dierbezetting, activiteit milieu
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 20 oktober 
2011 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Dahliastraat 4 5492 HL  20-12-2011 Bouwen vrijstaand woonhuis
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Den Ekker 1b 5491 ZK  Het veranderen van een sportpark (plaatsen lichtmasten) ingevolge het Besluit 
    algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Rectificatie Vernhout 6: 
In DeMooiRooiKrant van 14 december 2011 is foutief gepubliceerd dat het Besluit Landbouw milieubeheer niet meer van toe-
passing is op de agrarische inrichting gelegen aan de Vernhout 6 te Sint-Oedenrode. Na een inventarisatie is gebleken dat er 
wel agrarisch activiteiten plaatsvinden en dat wil zeggen dat het Besluit landbouw milieubeheer nog steeds van toepassing is.

Raadsbesluit tijdelijke regels aan-
scherping Wet werk en bijstand
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-0oedenrode ma-
ken bekend, gelet op het bepaalde 
in de gemeentewet, dat de raad 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
in zijn vergadering van 15 decem-
ber 2011 tijdelijke regels heeft 
vastgesteld in verband met de wij-

ziging van de Wet werk en bijstand 
(WWB) en de samenvoeging van 
deze wet met de Wet investeren in 
jongeren (WIJ) per 1 januari 2012.
Deze regels treden in werking op 1 
januari 2012. Het raadsbesluit ligt 
voor iedereen ter inzage in het ge-
meentehuis. 

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

Rooienaar breekt rug na ongeluk
Kort voor de afrit Sint-Oedenro-
de op de A50 is woensdagavond 
een automobilist met zijn auto 
van de weg geraakt. Het ongeval 
gebeurde even na 23.30 uur. De 
bestuurder, een Rooienaar van 
22 jaar, brak zijn rug.

De auto was al enkele honderden 
meters door de berm gereden. 

Dat was te zien aan de sporen in 
de berm van de snelweg. Daarna 
kwam hij in een sloot tot stilstand 
kwam. De brandweer kwam ter 
plaatse en heeft de bestuurder van 
de auto bevrijd. Het slachtoffer is 
met onbekend letsel overgebracht 
naar het ziekenhuis. De politie 
is een onderzoek gestart naar de 
exacte toedracht van het ongeval.

Hennepkwekerij ontmanteld
De politie heeft dinsdagavond 
aan de Kerkdijk-Zuid drie man-
nen aangehouden in een woning 
waarin een hennepkwekerij was 
gebouwd. Het gaat om twee man-
nen uit Helmond (40 en 26 jaar) 
en een man uit Veghel (48 jaar). 

Uit onderzoek was gebleken dat 
er in de leegstaande woning mo-
gelijk hennep werd geteeld. Toen 
agenten poolshoogte namen, 
troffen ze op de eerste verdieping 
en de zolder een kwekerij aan. Er 
stonden echter nog geen planten 

in. Het aangehouden drietal werd 
overgebracht naar het bureau en 
is ingesloten. De aangetroffen 
kweekapparatuur werd in beslag 
genomen. Omdat de elektriciteit 
bleek te worden gestolen, wordt 
door Enexis de meter uit de wo-
ning verwijderd. De eigenaar van 
de woning is inmiddels gehoord. 
Hij bleek het huis te hebben ver-
huurd. “Ik kreeg een melding dat 
hier ’s avonds regelmatig mensen 
aan het werk waren. Daar heb ik 
meteen op gereageerd”, aldus de 
eigenaar.

Politie houdt dronken bestuurder aan 
Een 30-jarige man uit Sint-Oe-
denrode is zaterdag rond 01.10 
uur aangehouden. De politie ont-
ving een melding dat een man 
onder invloed achter het stuur 
van een auto lag terwijl de motor 
draaide en zijn voet op het gas-
pedaal stond. Op de Beatrixlaan 
troffen de agenten de verdachte 
in zijn auto. Hij was zo onder in-
vloed dat hij niet aanspreekbaar 

was en verzette zich toen hij 
werd aangehouden. Op het po-
litiebureau bleek dat hij ruim 3,5 
keer te veel had gedronken. Om-
dat  er schade aan de auto van 
de verdachte werd aangetroffen 
wordt onderzocht of hij betrok-
ken is geweest bij een aanrijding.  
De man zit nog vast. Zijn rijbewijs 
is ingevorderd.

Rijbewijs kwijt 
De politie heeft zaterdag rond 
01.00 uur op de Heuvel het rij-
bewijs ingenomen van een 21-ja-
rige man uit Sint-Oedenrode. Hij 
liep tegen de lamp toen surveille-
rende agenten hem zagen terwijl 

hij met zijn auto een straat inreed 
waar hij niet in mocht rijden. Bij 
controle bleek dat hij ruim 2,5 
keer de toegestane hoeveelheid 
alcohol had genuttigd. Hij kon na 
verhoor weer naar huis.

Man onder invloed rijdt achter op 
vrachtauto
Een 33-jarige bestuurder uit 
Ravenstein reed dinsdag rond 
04.30 uur op de rijksweg A50 
ter hoogte van Sint-Oedenrode 
met zijn auto achterop een rij-
dende vrachtwagen. De man 
bleek onder invloed van alcohol 
te zijn en werd voor een adem-
analyse overgebracht naar het 

politiebureau. Hij had ongeveer 3 
maal teveel gedronken. De man 
bedreigde de vrachtwagenchauf-
feur, omdat hij kennelijk boos 
was dat die de politie had gebeld. 
De politie vorderde zijn rijbewijs 
in en nam zijn auto in beslag. De 
man werd ingesloten.

Handhavings-beleid
Op 20 december 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders 
in haar vergadering het Integraal Handhavingsbeleid 2012-2015 vastgesteld. 
In dit beleid worden de doelen en prioriteiten uitgewerkt voor de handha-
ving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveilig-
heid en bijzondere wetten en verordeningen. Met het vaststellen van dit 
beleid wordt voldaan aan Artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. Voor 
de inhoud van dit beleid, verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.
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Opening ‘stoppelstadion’ Nijnsel

Deze foto is in 1948 gemaakt in Nijnsel ter gelegenheid van de opening van het ‘stoppelstadion’. Een voet-
balveld aan de Schietbergweg. De boeren voetbalden die dag tegen de voetballers. Wie herkent mensen op 
de foto?

Oplossing week 51:
Namens Mevr. Doornik van  kamer 302 op Odendael geef ik jullie enkele antwoorden over de foto’s in de 
krant. 
Foto 03: is de familie Opheij, Oma van Familie Vervoort, zijn moeder is de dochter van oma Opheij en Janus 
van de Biggelaar. Hij rijdt de kar. Mijn broer Harrie wordt gedoopt en die foto is gemaakt op de markt. 
Foto 09: is gemaakt in de sigarenfabriek, daar sta ik zelf op. Samen met Miet Vervoort en mijn zus Truus. 
Foto 08: In de processie loopt mijn moeder mee met Jaan de Wit en Drieka Opheij. 
Foto 06: De slager is Ton Kluitmans, die had een slagerswinkel en hij slachtte zelf.  Zijn knechten waren Nardje 
Vervoort en Bertje Kluitmans. 

Met vriendelijke groet, 
Anneke van der Steen (receptie Odendael)

Oplossingen Historische Beelden

1.Tussen 1945 en 1950 bestond in Rooi een klompenmakers vakschool, deze was gevestigd in de oude 
Openbare school in het Kofferen. Ook was hier de Mulo en de lagere Landbouwschool gevestigd.
2. Klompenbeurs 27 aug. 1940: Het meisje is Antoinette van Erp, dochter van Theo van Erp. Ze woonden 
in het Kofferen en hadden daar een klompenmakerij en zagerij. Later in de tijd is het een slijterij geworden.
3. 1931. Onder het doopkleedje wordt Adriaan Ophei met de hoogkar ter kerke gereden voor den doop. 
Getruda van Gerwen, Trui Fransen en Marinus v/d Elzen (voerman). Rechts van de kar is de winkel van Ock-
huyzen op de Markt te zien. Nu is het cafetaria ‘de Mert’ van Peer v/d Linden.
4. Hoge Vonderstraat.
5. Mgr. W.Bekkers aftrap bij een voetbaltoernooi rond de jaren 1963-1964. Ik dacht bij voetbalclub Rhode?
6. Slager Tom Kluijtmans met zijn vrouw Joke. Deze foto is gemaakt voor zijn slagerij (hoek Eerschotsestraat 
– Heistraat) Dit pand staat er nog steeds.
7. Bij de steenfabriek van Theo Werners aan de Nijnselseweg, daarna afgebroken en op de plek een gebouw 
neergezet waar nog lange tijd V& D een magazijn had ingericht. Nu zit er Baby Dump in.
8. Sint-Odafeesten op 5 mei 1932, vrouwen in Brabantse klederdracht met poffers op het Sint Martinuskerk-
hof te Sint-Oedenrode.  Mevr. 4e van links is Dien van de Rijt-van Hoof.
9. 1943. Sigarenfabriek Mignot en de Block aan de Nijnselseweg. Geen sigaren aan het rollen maar riet aan 
het vlechten voor bandjes voor aan de klompen.  Tabaksblad was niet voorhanden. Er was geen aanvoer 
vanuit de kolonies vanwege de oorlog. Vrouw in het midden vooraan is mej. van Schijndel de man naast haar 
is dhr.de Koning. Verder herken ik Lena Wijnen en zus van Sinten.
 
Jos Wijn

Op foto twee herkende mevrouw Antoinette van Hoof zichzelf.

04. Eerschotsestraat, 
05. Mgr Bekkers bij V.V.Rhode, 
06. Tom Kluijtmans, 
07. Steenoven Werners 
09.Achterste rij: 1e van rechts is Frida van Asvelt, 2e van rechts is Zus van Sinten. Een rij voor de achterste rij: 
1e van rechts is Door Vorstenbosch. Twee rijen voor de achterste rij: 1e van links is Van de Dungen. Vier rijen 
voor de achterste rij: 1e van links is Leen Wijnen. 

Groetjes: Leon en Thea van Dijk.

Historische beelden
Te koop: appartement. (2 verdie-
pingen met lift) aan de Markt in 
Sint-Oedenrode. Direct aanvaard-
baar. Gunstige prijsklasse! 
Tel: 06-18308553.
--------------------------------------
Cadeaubonnen VVV-Fleurop-
Nationale bloemenbon-Rooi 2000 
in te leveren bij Tuincentrum 
C.J. Brekelmans, Boskantseweg 59. 
Ook voor buitenplanten !!
--------------------------------------
Alle kinderschoenen en laarzen, 
halve prijs + 5 euro bij van de 
Kamp kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12.
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Alle Gaastra kleding nu met 
40% korting. Bijna alle Adidas, 
Nike,Puma, Luhta en Björn Borg 
kleding 30% korting bij van de 
Kamp sport, 
Hertog Hendrikstraat 12.
--------------------------------------
VVV IN WINTERSLAAP
Van 1 januari tot 1 april op maan-
dag gesloten 
Di.wo.do. open van 10.00 uur tot 
13.00 uur
Vr.za. open van 10.00 uur tot 
16.00 uur
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop je bij Bakkerij Foolen in 
Sint-Oedenrode.
10 Worstenbroodjes € 10,-
Vanaf € 30,- gratis thuis 
bezorging in Sint-Oedenrode.
Mob. 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

Heeft u nog DMC of Anchor bor-
duurgaren liggen waar u niets 
meer mee doet? Dan neem ik het 
graag van u over. Wilhelmien van 
Aarle. Tel: 0413-478173
--------------------------------------

Cursussen

POWER-4-KIDS EN KINDERYOGA
Relaxt het nieuwe jaar beginnen?
Nieuwsgierig? 
Kijk op www.yogacentrumlibra.nl 
--------------------------------------
Wil je fitter worden en zit je op de 
Basisschool?  HAPPIEKIDS start  in 
februari 2012. Informatie/aanmel-
ding:  www.happiekids.nl  /  
0413 475673/06 22241325.
--------------------------------------
Cursus naaldschilderwerk. 
Begint weer op 10 januari. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Opgeven bij Wilhelmien van Aarle, 
Streepenstraat 24, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-478173
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht, iemand die (‘hobby-ma-
tig’) tegen vergoeding VIDEO’S  
kan omzetten op DVD’S .
Voor info.  Tel: 04134-78107
--------------------------------------

Diversen

VVV IN WINTERSLAAP
Van 1 januari tot 1 april op maan-
dag gesloten 
Di.wo.do. open van 10.00 uur tot 
13.00 uur
Vr.za. open van 10.00 uur tot 
16.00 uur
--------------------------------------
Kinderfeestjes en crea-middag op 
de boerderij Kippetje Luna
Tel: 0622476999 of zie 
www.kippetjeluna.nl
--------------------------------------
ONGEDIERTE!!!
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Tv-Meierij jaaroverzicht
Het jaar zit er weer bijna op. Daarom kijkt TV-Meierij vanaf 22 december terug op de gebeurtenissen van 2011 
in het jaaroverzicht. Alle hoogtepunten van het afgelopen jaar keren nog een keer terug. U kunt het jaarover-
zicht zien op de uitzendtijden van Rondje Rooi, nl. om  dagelijks om 0.00 uur; 3.00 uur; 6.00 uur; 9.00 uur; 
12.00 uur; 15.00 uur; 18:00 uur en 21.00 uur

In 2012 is Rondje Rooi weer terug
Vanaf donderdag 5 januari 2012 is er weer een Rondje Rooi op de gebruikelijke uitzendtijden.
TV-Meierij is nu ook op OnsBrabantNet te ontvangen. Digitaal via kanaal 38 en analoog op 792 MHz. Via UPC 
is TV-Meierij te ontvangen op 256 MHz en via KPN en Trined  op kanaal 559.

Te koop/Te huur

MooiRooitjes

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








  






Het team van Kapsalon Bella Plaza
wenst u een gelukkig nieuwjaar!
Kerkplein 3 5492 AN Sint-Oedenrode tel: 0413 471305
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Primera Sint-Oedenrode
Borchgrave 41 

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

Koop uw Oudejaarsloten bij:Sigarenhandel WijnenburgVoorbeeldadres 1234567 AB Voorbeeldstad

Voor Staatloten ...even naar Primera
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Wenst u een 
hip & trendy 

2012

www.pourvousschoenmode.nl 
Kerkplein 2  

5492 AN Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470565

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a, 
5492 AC Sint-Oedenrode

Tel: 0413-330838

Kimberlys 
Fashion

Heuvel 38 A
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: 0413 . 473 663
info@kiekerjankinderkleding.nl
www.kiekerjankinderkleding.nl

Kofferen 21a
Sint-oedenrode

Tel: 0413 470561
www.switchfashion.nl

Borchmolendijk 20a
5492 AK Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Kofferen 22
5492 BN  Sint Oedenrode.

Tel: 0413-477902

wenst u een stijlvol 
en modieus 2012

Hertog Hendrikstraat 8
5492 BB Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 470777

Nachtkleding 
Lingerie  

Badkleding

Kofferen 14a  
5492 BN Sint-Oedenrode

Tel: 0413 479265

Pastoor Smitsstraat 4
5491 XH Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473313
www.cafedentoel.nl

Kofferen 16
5492 BN Sint-Oedenrode

Tel: 0413-475640

Kofferen 24
5492 BN Sint-Oedenrode
kimberlysfashion@home.nl
www.kimberlysfashion.nl

Markt 9
5492 AA Sint Oedenrode

Tel: 0413-47 17 37
Fax: 0413-47 25 05
info@senzhaircare.nl
www.senzhaircare.nl

Eerschotsestraat 44
5491 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490333

Dommelstraat 20
5492 DX Sint-Oedenrode

Tel. 0413-475909
www.sportbedrijf.com

SINT-OEDENRODE
OPENINGSTIJDEN:

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

Wij wensen u een 
knallend 
2012
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Heuvel 22
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Markt 15
5492 AA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473979

Zwembadweg 37 
5491 TE Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472877

Hertog Hendrikstraat 6
5492 BB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-474392
www.brasseriedebeleving.nl

Hertog Hendrikstraat 10
5492 BB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-470168

Markt 28
5492 AB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-477030
www.geritsmode.nl

Markt 32
5492 AB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-471000
www.pastorie.nl

Hertog Hendrikstraat 23  
5492 BA Sint-Oedenrode

Tel: 0413-474160
www.chitang.nl

Markt 13 
 5492 AA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473166
www.oudrooy.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Sonseweg 5
5492 NC Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472565

Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Zoekt u een leuk Moederdag cadeau?
Bij Effe Anders vindt u 

leuke shawls, 
tassen en kettingen!

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

www.bakkerijbekkers.nl
Hertog Hendrikstraat 14 
5492 BL Sint-Oedenrode 

Tel. 0413-472 607

Jan Tinbergenstraat 4c
5491 DC Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490620
www.drieo.nl

www.bakkerijbekkers.nl

Heuvel 6
5737 BX Lieshout
Tel. 0499-421231

Lindendijk 44 
5491 GB Sint-Oedenrode 

Tel: 06 20 36 54 29 
info@syls-studio.nl 
www.syls-studio.nl

Wij wensen u een 
knallend 
2012

automatisering
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Kerstviering K.B.O. Olland wederom erg gezellig

Op donderdagmiddag, in een 
volle zaal van gemeenschapshuis 
“De Holm “ in Olland, kon de 
voorzitter de leden en de harmo-
nie voor senioren “Muziek maakt 
fit” uit Schijndel hartelijk welkom 
heten. De middag werd begonnen 
met een kerstgedicht voorgedra-
gen door Riet van Hout, waarna 
de harmonie iedereen meenam 

naar Wenen met een voorproefje 
op het wel bekende nieuwjaars-
concert. Hierna zongen ze met zijn 
allen “Wij komen tesamen”. Je 
zou bijna denken dat er een groot 
K.B.O. koor ontstond.

Gezongen werd ‘Abba Gold’. Dat 
was bij velen van de aanwezigen 
bekend. Er mocht ook meegezon-
gen worden. Tot de pauze stond 

de dirigent Jan Buil voor het orkest. 
Hij deed dat op een voortreffelijke 
wijze, maar helaas moest hij weg 
door andere verplichtingen. Na de 
pauze startten ze weer met een 
gedicht, voorgelezen door Toos 
Peters. De harmonie vervolgde 
het concert. Nu onder leiding van  
Henk van Oirschot die een speciaal 
nummer voor Olland had samen-
gesteld. “Olland Jubelt”: Een mix 
van  meezingers.

De middag werd door een van de 
leden van de harmonie aan elkaar 
gepraat wat zeer werd gewaar-
deerd door de toehoorders. Hierna 
werd het concert afgesloten met 
de ‘Feuerfest Polka’ en bedankte 
de voorzitter de leden en de diri-
gent voor deze mooie middag. Tot 
slot was er nog een loterij met leu-
ke prijzen en een heerlijk broodje 
kroket. Iedereen ging voldaan naar 
huis. Op naar de eigen Kerstboom, 
misschien wel om stiekem verder 
te zingen.

Oudste factuur levert mooie prijs op
Op 19 November jl. vond de 
prijsuitreiking plaats aan de win-
naars van de Fotowedstrijd. Er 
werd een donatie van €  1425,-- 
aan het Rode Kruis Sint-Oeden-
rode geschonken in de toonzaal 
van Installatiebedrijf P.Voss van-
wege het 50-jarig bestaan van de 
zaak.

Ook was er een prijs ter beschik-
king gesteld voor het overhandi-
gen van de oudste factuur. Deze 
kwam van fam. Derks uit Eindho-
ven en was uit 1962. Omdat zij 
op 19 november niet aanwezig 
konden zijn hebben zij de ca-
deaubon voor een nieuw wand-
closet kompleet t.w.v. €  725,-- 

afgelopen zaterdag in ontvangst 
mogen nemen.

Het isoleren
van uw woning

levert u nú
€ 150,-* op!

Spouwmuurisolatie   
Kruipruimte-isolatie  

Geluidsisolatie  
Dakisolatie  

Vloerisolatie  

p r o f e s s i o n a l s  i n  i s o l a t i e  o p l o s s i n g e n

* Deze actie is geldig tot het einde van het jaar en geldt uitsluitend voor woningen > 100m2

Bespaar in 

één dag 30 tot 

50% op uw 

energie rekening.

Maak nú een

afspraak! 

Isoprofs BV, Heitrak 24, NL-5758 PB Neerkant, T +31 (0)77 46 62 830, info@isoprofs.com, www.isoprofs.nl

www.isoprofs.nl

Ontdek muziek met blokfluit
Fanfare 
Nos Jungit Apollo 
start in januari 
2012 met blok-
fluitlessen voor 
kinderen vanaf 
groep 4. Tijdens 
de blokfluitles-
sen leren de kin-
deren de basis 
van muziek ma-
ken, waaronder 

noten lezen en ritmes spelen. 
Na een aantal lessen kunnen de kinderen al liedjes spelen. Ook leren 
ze om samen muziek te maken. Want samen wordt muziek maken pas 
echt leuk. 

Voor meer info of aanmelden voor de blokfluitlessen of over fanfare 
NJA kun je terecht bij Ingrid van Kasteren (tel. 0413-474896). Of stel je 
vraag per mail: info.fanfarenja@hetnet.nl . Opgeven o.v.v. naam, leef-
tijd, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met je op.

Prijswinnaar bij boekhandel 
’t Paperas

Afgelopen zaterdag kreeg Daan Wouters een z.g. plasma car, als tweede 
prijs voor de oplossing van het raadsel bij de Kinderboekenweek. De 
plasma car is een soort skateboard die vooruit gaat door stuurkracht. 
Op de foto Daan Wouters met zijn moeder en broertje en Pieter van de 
Kamp van ’t Paperas.

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?
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BGH accountants en adviseurs: 

Meedenken, meeleven, maar vooral goed luisteren

Een typisch voorbeeld van krach-
tenbundeling: de fusie van BGH 
accountants en adviseurs met het 
Zuid Nederlands Accountants Bu-
reau. Het hoofdkantoor van ZNAB 
is al jaren gevestigd aan het Kof-
feren. Het bedrijf bestaat al meer 
dan vijftig jaar en is dan ook diep-
geworteld in het Rooise bedrijfs-
leven. Het oude bordje hangt er 
nog, maar boven de deur prijkt 
het logo van BGH. Het bedrijf 
begon met een vestiging in Uden 
en heeft behalve in Rooi ook zijn 
vleugels uitgeslagen in Schijndel 
en Nijmegen. Ook daar gingen ze 
op in bestaande en ervaren kan-
toren met een persoonlijke bena-
dering. De bedrijfsculturen sloten 
perfect op elkaar aan. Voor de 
klant verandert er niets. Nou ja, 
eigenlijk wel, kennis en service 
worden geoptimaliseerd.

Peer van Bakel (directeur BGH) en 
John Martens (directeur ZNAB) 
sloegen begin dit jaar de handen 
ineen. Door de aangescherpte 
wetgeving (Wet Toezicht Accoun-
tancy) in de accountancy branche 

is het een landelijke tendens dat 
bedrijven in dat vakgebied sa-
mengaan. Van Bakel: “De nieuwe 
wetgeving eist een nog hogere 
kwaliteit en om daar aan te vol-
doen hebben we een bepaalde 
omvang nodig. Specialismen, zoals 
o.a. fiscale en juridische advisering, 
worden steeds belangrijker en die 
worden nu bij elkaar gebracht. 
Daarnaast is het nu makkelijker om 
jong talent aan te trekken.”
Accountants/advieskantoren heb-
ben een flinke cultuuromslag be-
leefd. Vooral de laatste tien jaar is 
het in een stroomversnelling ge-
komen. BGH accountants en ad-
viseurs richt zich voornamelijk op 
het Midden- en Klein Bedrijf en de 
Agrarische sector. Daarin neemt 
adviseren een steeds belangrijker 
taak in. Martens: “Het klassieke 
boekhouden is niet meer van deze 
tijd. Onze adviseursrol is steeds 
belangrijker. We houden alle ont-
wikkelingen in de verschillende be-
drijfstakken zeer nauw in de gaten.  
Zo is het voortaan mogelijk dat we 
direct de status van een agrarisch 
bedrijf kunnen zien via bench- mar-

king. Op deze manier kunnen we 
alle agrariërs meten aan de markt 
en aan collega’s. Ieder kwartaal 
zien ze precies hoe ze er voor staan. 
Daar verbinden we dan een advies 
aan.” Van Bakel vult aan: “Het 
boekhoudaspect is de basis, maar 
we willen vooral juridisch, fiscaal en 
bedrijfseconomisch een klankbord 
zijn. Het communicatieve aspect is 
daarbij zeer belangrijk. Meeden-
ken, meeleven, maar vooral luiste-
ren. Daar begint het mee.”
BGH accountants en adviseurs trekt 
de adviesrol veel breder dan alleen 
het zakelijke aspect. Ook privé valt er 
voor een klant vaak veel te regelen. 
Het testament, het pensioen, verze-
keringen en huwelijkse voorwaar-
den. Zomaar een paar belangrijke 
factoren die ook geregeld moeten 
zijn. “We zijn zelf ook ondernemer, 
dus veel processen hebben we zelf 
ondervonden. Dat helpt zeker bij het 
adviseren”, aldus Van Bakel.

Kofferen 34, 
5492 BN, Sint-Oedenrode, 
T (0413) 47 69 41, 
www.bghacc.nl

Drie leden van de directie: 
v.l.n.r. Martijn Vermunt, John Martens 
en Peer van Bakel

advertorial

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Aanbieding: Craft winterbroek  
plus Craft onderhemd samen voor  € 99.95

Pro handschoenen (€ 17.95) 
+ 

Pro Overschoenen (€ 28.95) 
+ 

Pro Helmmuts  (€ 14.95) 

De helmmuts GRATIS  
dus de set van 3  komt op € 46.90

 Pro: Handschoenen Fleece SE 
Aanbieding: € 17.95

Tot 31 december 20% korting 
op alle fietsen van 2011

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl Boskantse Herdertjestocht

Net als in die tijd, volgden zij de ster
In de Boskantse straten wemelde 
het afgelopen woensdag van de 
kleine herders. Allemaal waren zij 
op zoek naar het kindje Jezus en 
net als in die tijd, volgden zij de 
ster. Oftewel, niet één ster, maar 
een hele reeks van sterren. Om 
deze kersttijd samen de geboorte 
van Jezus te vieren, had  het team 
en de ouderraad van Basisschool 
Franciscus uit Boskant een speci-
ale ‘herdertjestocht’ uitgezet door 
de straten van het eigen dorp. 
Door de handen ineen te slaan 
met de Vriendschap, de dorpsraad, 
supermarkt attent, cliënten van 
Meerschot en heel veel enthousi-
aste vrijwilligers, werd het geheel 
in het dorp breed gedragen.

Voorafgaand aan de tocht hadden 
kinderen uit groep 7/8 bij ieder-
een in het dorp een kerstkaart be-
zorgd met de uitnodiging om deel 
te nemen. Zo konden ze werkelijk 
‘samen’ de geboorte van kindje 

Jezus vieren. Vanuit school trok-
ken groepsgewijs de kinderen er-
opuit. De volwassenen konden bij 
de Vriendschap desgewenst nog 
een drankje nuttigen en van daar-
uit vertrekken. Alle opbrengsten 
gingen naar het goede doel van 
de school; Inti Huahuacuna, een 
stichting voor de Peruaanse wees-
kinderen.

De lucht zinderde van verwach-
ting. Als eerste verwelkomde ’t is 
aalt wa’ de herders met hun ker-
sliederen. Dat begon goed, maar 
verder ging de tocht. Op zoek naar 
Jozef en Maria. Ze vonden hen op 
een inrit. Jozef vroeg: “Maria wil je 
met me trouwen?” Waarop Maria 
antwoordde dat ze dat maar al te 
graag wilde. Jozef bleek eigenlijk 
Shervin te heten. Maria was Inge 
en de engel noemen ze in het da-
gelijks leven Senna. Allemaal leer-
lingen uit groep 8. Al gauw bleek 
dat zij niet de enigen waren die 

plotseling Jozef en Maria heetten. 
Onder een carport vonden de her-
ders hen nogmaals…en nogmaals. 
Overal waar Jozef en Maria ge-
vonden werden, werd een stuk 
van het kerstverhaal voorgelezen. 
De herders passeerden een aan-
tal muzikanten van de Lepk-pel. 
Een aantal cliënten van Meerschot 
zongen kerstliederen met eigen 
instrumenten. Ook de kerstman 
kwamen ze tegen, later zelfs een 
echte ezel en nog wat schapen. 
Alle herders moesten zich registre-
ren in het geboorteregister, net als 
Jozef en Maria in die tijd. Aan het 
einde van de tocht begroette het 
Ritakoor alle groepen met kerstlie-
deren. Een echt kindje Jezus werd 
gevonden. De herders hadden 
goed werk verricht. Joerie vond 
het leuk en ook Demie was in haar 
sas: “Ze speelden allemaal best 
goed. Alleen de ezel had eigenlijk 
wat minder moeten poepen.”

KBO Nieuwjaarsbal 2012
Op Zaterdag 7 januari 2012 is zo-
als elke  eerste zaterdag van de 
maand weer dansen in de Ont-
moeting van Odendael.  De zaal 
is vanaf 19.00u open en u wordt 
uitgenodigd om het nieuwe jaar 
gezellig en sportief te beginnen 

met een dansje.

Omdat we op deze avond het 
nieuwe jaar inluiden is er  Live Mu-
ziek  verzorgd door Piet de Koning  
die met zijn muziekapparatuur en 
zang  garant staat voor een swin-

gende avond met passende mu-
ziek. Zang, dans, ’n drankje en 
gezelligheid, beter kunt U het jaar 
niet beginnen.
De Entree is zoals altijd € 1,- en de 
avond is voor iedereen toegankelijk.
Graag tot Zaterdag 7 januari.

Vuurwerktips van Centrum Jeugd 
en Gezin
Het einde van het jaar nadert weer. Voor kinderen een tijd van spanning 
en verwachtingen. Hierbij hoort ook vuurwerk afsteken. Vuurwerk is 
mooi, feestelijk en spannend, maar soms hinderlijk en gevaarlijk. In dit 
artikel willen we voor kinderen, jongeren en ouders een aantal zaken 
op een rijtje zetten. 

De regels: 
• Als je vuurwerk gaat afsteken mag dat alleen van 31 december 10.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur ’s nachts! 
• Je mag vuurwerk dit jaar alleen kopen op 29, 30 en 31 december. 
• Je moet 16 jaar of ouder zijn om vuurwerk te kopen. 
• Je mag alleen vuurwerk kopen met een Nederlandse gebruiksaan-
wijzing. 
• Alleen erkende winkels mogen vuurwerk verkopen. 
• Vuurwerk uit het buitenland is illegaal. 
• Je mag niet stunten of andere gevaarlijke dingen doen met vuurwerk. 

De tips: 
• Maak zelf nooit vuurwerk 
• Steek alleen vuurwerk af met toestemming van je ouders of verzorgers. 
• Stop geen vuurwerk in een fles. 
• Let op je kleding. Draag geen stoffen zoals nylon. Deze stoffen zijn 
zeer brandgevaarlijk. 
• Let op de windrichting. 
• Kapot vuurwerk NOOIT opnieuw afsteken. 
• Doe niet stoer met vuurwerk. 
• Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk. 
• Richt NOOIT vuurwerk op andere mensen of dieren. 
• Gebruik een verzwaarde fles of pvc buis om vuurwerk in te zetten. 
• Gebruik een aansteeklont. 
• Steek het vuurwerk alleen buiten af. 
• Steek vuurwerk nooit uit de hand af. 
• Laat oud vuurwerk liggen. Probeer het niet opnieuw af te steken. 
• Ook weigeraars dus niet opnieuw afsteken! 
Sterretjes worden ook wel kindervuurwerk of koud vuur genoemd. 
Maar dat is onzin! Koud vuur bestaat niet, dus ook sterretjes zijn ge-
vaarlijk: Het brandende deel heeft een temperatuur van 1500 graden 
Celsius.
Kijk voor meer tips op www.mooirooi.nl
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40 Skeletten onderzocht na lospeuteren extra subsidie

Van 2003 tot 2008 vond er een 
grootschalig archeologisch on-
derzoek plaats van de burcht van 
Rode. Dat leverde veel bijzon-
dere resultaten op. Het ruim 330 
pagina’s tellend rapport van dit 
onderzoek is in mei 2011 tijdens 
een symposium aangeboden aan 
wethouder Jeanne Hendriks. Zij 
heeft erfgoed in haar portefeuille. 
Door geldgebrek was het onder-
zoek nog niet helemaal afgerond. 
40 Gevonden skeletten konden 
daardoor niet onderzocht worden. 
Na lang aandringen werd alsnog 
extra subsidie verkregen bij de 
provincie en Streekrekening ‘het 
Groene Woud’, waardoor afgelo-
pen weken de geraamtes zijn ge-
analyseerd. 

Die taak was weggelegd voor Con-
stance van der Linde,  die al sinds 

1999 werkzaam is in de archeolo-
gie. Haar bevindingen werden vo-
rige week woensdagmiddag in het 
gemeentehuis gepresenteerd door 
Sem Peters van bureau BAAC, dat 
van de gemeente opdracht heeft 
gekregen voor het fysisch antro-
pologisch onderzoek. Volgens Pe-
ters zijn vijftien van de veertig ske-
letten mannen. Dertien zijn vrouw 
en vier ervan zijn kind. Van acht 
geraamten is het niet bekend van 
welk geslacht het is geweest. Het 
geslacht wordt bepaald door een 
aantal kenmerken. De schedel en 
het bekken zijn daarin een belang-
rijke schakel.

Tevens kon Peters mededelen dat 
er veel kwaliteitsverschil zit in het 
verschillende botmateriaal. Het va-
rieert van heel goed tot heel slecht. 
Hoe goed de kwaliteit ook is, de 

leeftijd is niet bij ieder skelet dui-
delijk geworden. Verder is er ge-
keken naar pathologische verschil-
len. Daarmee worden botbreuken, 
infecties en ziektes bedoeld. Ieder 
skelet had wel een aandoening, 
waarvan een paar heel sprekende, 
zoals vergroeide botten en wervel-
kolommen. Het eindrapport van 
dit onderzoek zal voor het einde 
van dit jaar naar buiten komen.

Naast Streekraad Het Groene 
Woud de Meierij wordt samen-
gewerkt met de lokale heemkun-
dekring “De Oude Vrijheid”, met 
Stichting tot Behoud Roois Cultu-
reel Erfgoed, Stichting Brabantse 
Bronnen, Stichting Het Groene 
Woud in uitvoering, Regionaal 
Archief Eindhoven, BAAC en de 
Stichting Kartuizerklooster Sinte 
Sophia van Constantinopel. 

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

50% 
korting op alle 
artikelen uit 
 ‘t Ouw Huis

De diëtist adviseert u over verstandig 
eten, op een praktische, persoonlijke 

en professionele manier. 

 
 

Sanne Lunenburg 
 

Diëtist 
 

info@dietistenpraktijkfitlife.nl 
 

 06 15601415 
 

www.dietistenpraktijkfitlife.nl 
 

Klaar met 

lijnen?

Sanne Lunenburg
Diëtist

info@dietistenpraktijkfitlife.nl
06-15601415

www.dietistenpraktijkfitlife.nl

Rolstoelwandeltocht met Martinuskerk als doel

Vijf á zes keer per jaar vindt er een rolstoelwandeltocht plaats vanuit Zorgcentrum Odendael. De excursie wordt vanuit Odendael georganiseerd, 
maar er wordt heel nauw samengewerkt met Fortuna’67. De vereniging stelt tientallen vrijwilligers beschikbaar die graag een rolstoel vooruit 
willen helpen. Afgelopen woensdag vond de Kersteditie plaats. De groep trok o.a. richting de Martinuskerk om daar een kijkje te nemen. Behalve 
een blik in de Kerststal kregen de aanwezigen ook nog een stukje uitleg over de mooie kerk. Maar het wandelen stond natuurlijk centraal, dus 
niet veel later trok de stoet weer verder.

Ollandse kerststal open voor iedereen 
“Deze hele ochtend staat in het 
teken van het kindje, maar ook 
in het teken van licht. Jezus is 
geboren om het licht te brengen. 
Ze zeggen ook weleens: De hemel 
ging open en toen was er licht.” 
Dat was de boodschap die de 
kerkgangers meekregen tijdens de 
Ollandse gezinsviering op tweede 
kerstdag. Om de boodschap niet 
alleen met woorden te onderstre-
pen, werd deze met toneel onder-
steund. De schaapjes, engeltjes 
en zelfs Maria, Jozef en de ezel 
waren maar wat blij om een kleine 

bijdrage aan de viering te geven. 
De mis verliep niet geheel vlekke-
loos, maar het gevoel van saam-
horigheid was alom aanwezig. De 
pastoor benadrukte de levende 
kerststal. “Buiten staat een stal 
zonder ramen en deuren”, zei hij. 
“Open voor iedereen. Als een huis 
openstaat, is iedereen welkom.”

Net als na de nachtmis was de stal 
op het dorpsplein weer tot leven 
gekomen. Even tevoren hadden Jo-
zef en Maria nog bij de Dorpsher-
berg aangeklopt, maar helaas, de 

deur ging niet open.  “In het kleine 
dorpje Nazareth woont Maria. Ze 
is hartstikke verliefd op Jozef”, zo 
begon de verhalenverteller toen ie-
dereen aanwezig was. Een verhaal 
dat wel enigszins aangepast werd 
aan de moderne tijd. Toch bleken 
de Koningen niet via een twitter-
berichtje op de hoogte te zijn ge-
bracht van de geboorte van het 
kindje Jezus. Voor het vinden van 
de stal hadden ze gewoon de ster 
gevolgd. Zonder tom-tom waren 
ze zelfs niet verdwaald. Al met al 
weer een mooi dorps samenzijn.

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

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

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

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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In de allereerste week van 2011 presenteerde de 
Van Kaathoven Groep een ultramoderne vuilniswagen. 

Dit jaar zijn er postzegels uitgegeven van de oude Koeveringse molen. De burge-
meesters van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode namen de eerste exemplaren in 

ontvangst. De verkoop verliep uiterst succesvol!

Begin 2011 werd Rooi opgeschrikt 
door een reeks van explosies in het ka-
pelletje op het Everse. Helaas hebben 

ze de daders nooit kunnen grijpen.

Dankzij de stichting ‘Vrienden van Odendael’ vond er in februari een bedrijvenmarkt plaats in 
Odendael. Zowel de bezoekers als de ondernemers waren zeer positief gestemd over het initiatief.

Prins Mari en Adjudant Theo kregen het voor elkaar. Samen met hun 
gevolg regeerden ze vier dagen over Papgat met de feestende hand. Het 
was prachtig weer. Een onvergetelijke carnaval. Ook de optocht was weer 
geweldig. Op de foto de winnaar van de loopgroepen: CV d’n Egelantier.

In maart vond het sportgala plaats. Verschillende sporters en 
vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. 

De winnaars:  Sportvrijwilliger van het jaar: Peter Hulsen. 
Sportman van het jaar: Rick van den Oever. 

Sportvrouw van het jaar: Elise Pennings. 
Sportploeg van het jaar 2010: Dames van Raft Team Fl’eau.

Sint-Oedenrode kwam landelijk in het nieuws door een dreigtelefoontje 
aan het adres van het gemeentehuis. Het gemeentehuis werd ont-

ruimd en afgesloten. De dader werd nog dezelfde dag aangehouden.

in week 24 vond de allereerste Streekmert plaats bij familie van 
Boxmeer op de wijngaard. Het was een daverend succes. Een enorme 

topdrukte. Dit evenement heeft Rooi duidelijk op de kaart gezet!

Hart in Aktie van SBS6 filmde in Sint-Oedenrode. Ze knapten een 
bovenverdieping en een tuin op van woning in de Kienehoef. 

De hele buurt liep uit.

De brandweer presenteerde trots 
hun nieuwe brandweerauto. De 
auto’s, uitgerust met een modern 
drukluchtschuimsysteem werden 
na ongeveer maand, na een kleine 

oefenperiode, ingezet.  

Het Fioretti College sloot dit jaar haar deuren. Daarmee kwam er 
een einde aan een lang tijdperk van Middelbare school in Rooi. In juli 
vond er een reünie plaats in het gebouw, voor iedereen die ooit op de 

school had gezeten en gewerkt.

Parkzicht Kienehoef moet eindelijk gaan zorgen 
voor een permanente invulling van Park Kiene-

hoef. De gemeenteraad keurde het plan van vier 
Rooise ondernemers goed. 

Tijdens het 11/11 bal werd de nieuwe Prins en Adjudant 
verkozen. Frans Willems (Prins) en Hans van der Heijden 

(Adjudant) uit Nijnsel  waren de gelukkigen.

Dhr van den Berk uit Nijnsel was een aantal weken 
geleden jarig. Hij werd 105 jaar en daarmee de oud-

ste man van Brabant. 

In het voormalige gebouw van het Fioretti College huizen 
voortaan jonge startende ondernemers. Via het Starterscol-
lectief krijgen zij de kans om een goede start te maken met 

hun eigen bedrijf.

De dorpspomp keerde 
gerestaureerd en wel 

terug op de oude ver-
trouwde plek bij de Sint-
Paulusgasthuisjes. De 
officiële opening vond 
enkele weken later 
plaats. Er werd zelfs een 
biertje uit de nieuwe 

pomp getapt!

Dit jaar werd het nieuwe Adviescentrum Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel officieel geopend. Het prachtige pand ligt aan de 

Noordelijke randweg.

De Rooise bokster Alicia Holsken pakte een 
bronzen medaille op het WK boksen. Een enorm 

knappe prestatie. 

Onder luid applaus werd de voorgevel van De Gouden Leeuw onthuld. Oud-
eigenaren Harrie en Mia Dahmen, burgemeester Peter Maas en wethouder 
Henriëtte van den Berk-van de Laar gaven het startsein om het bouwdoek 

te laten zakken.

CDA Rooi kwam dit jaar veelvuldig in het nieuws. Eerst stopte Etienne 
Kensdell bij de partij en een paar maanden later koos Peter Verkuijlen 
zijn eigen weg. Beiden begonnen een eigen fractie. Later in het jaar 

raakte de DGS Jan de Groot kwijt. Een flinke aderlating.

Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen 
deden wederom veel Rooienaren mee. 
Een hele enclave uit Rooi, inclusief een 

delegatie van de gemeente, stonden de 
wandelaars op te wachten. 

Heeft u nieuws mail onze redactie
redactie@demooirooikrant.nl
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In de allereerste week van 2011 presenteerde de 
Van Kaathoven Groep een ultramoderne vuilniswagen. 

Dit jaar zijn er postzegels uitgegeven van de oude Koeveringse molen. De burge-
meesters van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode namen de eerste exemplaren in 

ontvangst. De verkoop verliep uiterst succesvol!

Begin 2011 werd Rooi opgeschrikt 
door een reeks van explosies in het ka-
pelletje op het Everse. Helaas hebben 

ze de daders nooit kunnen grijpen.

Dankzij de stichting ‘Vrienden van Odendael’ vond er in februari een bedrijvenmarkt plaats in 
Odendael. Zowel de bezoekers als de ondernemers waren zeer positief gestemd over het initiatief.

Prins Mari en Adjudant Theo kregen het voor elkaar. Samen met hun 
gevolg regeerden ze vier dagen over Papgat met de feestende hand. Het 
was prachtig weer. Een onvergetelijke carnaval. Ook de optocht was weer 
geweldig. Op de foto de winnaar van de loopgroepen: CV d’n Egelantier.

In maart vond het sportgala plaats. Verschillende sporters en 
vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. 

De winnaars:  Sportvrijwilliger van het jaar: Peter Hulsen. 
Sportman van het jaar: Rick van den Oever. 

Sportvrouw van het jaar: Elise Pennings. 
Sportploeg van het jaar 2010: Dames van Raft Team Fl’eau.

Sint-Oedenrode kwam landelijk in het nieuws door een dreigtelefoontje 
aan het adres van het gemeentehuis. Het gemeentehuis werd ont-

ruimd en afgesloten. De dader werd nog dezelfde dag aangehouden.

in week 24 vond de allereerste Streekmert plaats bij familie van 
Boxmeer op de wijngaard. Het was een daverend succes. Een enorme 

topdrukte. Dit evenement heeft Rooi duidelijk op de kaart gezet!

Hart in Aktie van SBS6 filmde in Sint-Oedenrode. Ze knapten een 
bovenverdieping en een tuin op van woning in de Kienehoef. 

De hele buurt liep uit.

De brandweer presenteerde trots 
hun nieuwe brandweerauto. De 
auto’s, uitgerust met een modern 
drukluchtschuimsysteem werden 
na ongeveer maand, na een kleine 

oefenperiode, ingezet.  

Het Fioretti College sloot dit jaar haar deuren. Daarmee kwam er 
een einde aan een lang tijdperk van Middelbare school in Rooi. In juli 
vond er een reünie plaats in het gebouw, voor iedereen die ooit op de 

school had gezeten en gewerkt.

Parkzicht Kienehoef moet eindelijk gaan zorgen 
voor een permanente invulling van Park Kiene-

hoef. De gemeenteraad keurde het plan van vier 
Rooise ondernemers goed. 

Tijdens het 11/11 bal werd de nieuwe Prins en Adjudant 
verkozen. Frans Willems (Prins) en Hans van der Heijden 

(Adjudant) uit Nijnsel  waren de gelukkigen.

Dhr van den Berk uit Nijnsel was een aantal weken 
geleden jarig. Hij werd 105 jaar en daarmee de oud-

ste man van Brabant. 

In het voormalige gebouw van het Fioretti College huizen 
voortaan jonge startende ondernemers. Via het Starterscol-
lectief krijgen zij de kans om een goede start te maken met 

hun eigen bedrijf.

De dorpspomp keerde 
gerestaureerd en wel 

terug op de oude ver-
trouwde plek bij de Sint-
Paulusgasthuisjes. De 
officiële opening vond 
enkele weken later 
plaats. Er werd zelfs een 
biertje uit de nieuwe 

pomp getapt!

Dit jaar werd het nieuwe Adviescentrum Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel officieel geopend. Het prachtige pand ligt aan de 

Noordelijke randweg.

De Rooise bokster Alicia Holsken pakte een 
bronzen medaille op het WK boksen. Een enorm 

knappe prestatie. 

Onder luid applaus werd de voorgevel van De Gouden Leeuw onthuld. Oud-
eigenaren Harrie en Mia Dahmen, burgemeester Peter Maas en wethouder 
Henriëtte van den Berk-van de Laar gaven het startsein om het bouwdoek 

te laten zakken.

CDA Rooi kwam dit jaar veelvuldig in het nieuws. Eerst stopte Etienne 
Kensdell bij de partij en een paar maanden later koos Peter Verkuijlen 
zijn eigen weg. Beiden begonnen een eigen fractie. Later in het jaar 

raakte de DGS Jan de Groot kwijt. Een flinke aderlating.

Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen 
deden wederom veel Rooienaren mee. 
Een hele enclave uit Rooi, inclusief een 

delegatie van de gemeente, stonden de 
wandelaars op te wachten. 

Heeft u nieuws mail onze redactie
redactie@demooirooikrant.nl
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Jan Voets

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

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Kraaijvanger

Jan Voets

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

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
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Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

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

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

Kraaijvanger

Jan Voets

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

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Kraaijvanger

Hyundai tucson 
2.0i dynamic

Km. stand:26097
Bouwjaar : 2007
Prijs: €13750,-

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720, www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 325i Coupé 
Automaat

Km. stand: 55500
Bouwjaar: 2008
Prijs: 36.950,-

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217, www.vandijkautomobielen.nl

Seat Altea XL 
1.9TDI Aut. 

Km. stand: 129.713
Bouwjaar: 2007
Prijs: €13.950,-

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364, www.vervoortauto.nl

Daewoo Tacuma 
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004     
Km. stand: 152430  
Prijs:  € 4.300,-  

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005
Prijs: € 24.900,-

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 www.autovanerp.nl

Opel Vivaro 1.9CDTI
Combi L2H1  

Km. stand: 225.000 
Bouwjaar: 2003
Prijs € 6950,00

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290 
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Mazda 2 1.4 
Touring Automaat

Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7.750,-

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000, www.janvoets.nl

Volkswagen 
Fox 1.4

Bouwjaar: 2006
Km. stand:11.800 
Prijs: €6750,-

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Peugeot 207 
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881
Prijs: €11500,-

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

Suzuki wagon 
R 1.3 5DR 
GLX AUT4

Km. stand: 38589  
Bouwjaar: 2005      
Prijs:  € 8.250,-  

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

Suzuki Grand 
Vitara Freestyle

Km. stand: 107541
Bouwjaar: 2005
Prijs: € 11500,-

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059, www.garagemarkgraaff.nl

Jan Voets

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
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Tel: 0413 - 490720, www.hyundaimvdbrand.nl

BMW 325i Coupé 
Automaat
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Seat Altea XL 
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Daewoo Tacuma 
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004     
Km. stand: 152430  
Prijs:  € 4.300,-  
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Tel: 0413 - 472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl
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Bouwjaar: 2005
Prijs: € 24.900,-
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www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens
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Touring Automaat

Km. stand: 42.000 
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7.750,-

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000, www.janvoets.nl

Volkswagen 
Fox 1.4

Bouwjaar: 2006
Km. stand:11.800 
Prijs: €6750,-

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
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www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp
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Km. stand: 59.881
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Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055, www.oerlemansauto.nl
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R 1.3 5DR 
GLX AUT4
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Bouwjaar: 2005      
Prijs:  € 8.250,-  

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

Suzuki Grand 
Vitara Freestyle

Km. stand: 107541
Bouwjaar: 2005
Prijs: € 11500,-

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059, www.garagemarkgraaff.nl

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 
www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364
www.vervoortauto.nl

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000
www.janvoets.nl

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

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

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

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059
www.garagemarkgraaff.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720
www.hyundaimvdbrand.nl

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 
www.autovanerp.nl

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217
www.vandijkautomobielen.nl

Mazda 6 
Hatchback 2.0 Touring

Bouwjaar: 2008
Km.stand: 35.000

Prijs: € 19.900,-

Toyota Avensis 
2.0 liftback

Bouwjaar: 2004
Km. stand: 78.000 km

Prijs: € 8.750.-

Peugeot 207
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881 

Prijs: € 11.500,-

Suzuki wagon R 1.3 5DR
GLX AUT4

Bouwjaar: 2005
Km. stand: 38.589

Prijs: € 8.250,-

Hyundai tucson 
2.0 i style

Bouwjaar: 2006
Km. stand: 75.035

Prijs: € 12.750,-

VW Golf 
1.6 FSI

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 83.322

Prijs: € 12.950,-

BMW 520d 
Touring Automaat

Bouwjaar: 2011
Km. stand: 24.650

Prijs: € 60.950,-

Audi A6 Avant
2.4fsi

Bouwjaar: 2005

Prijs: € 24.900,-

Nissan Qashqai

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 24.500 

Prijs: € 18.250,-

Daewoo Tacuma
1.6 Spirit

Bouwjaar: 2004
Km. stand: 152.430

Prijs: € 4.300,-

Suzuki Alto

Ook 50/50 deal 
mogelijk

vanaf € 8.950,- Rijklaar

Autobedrijf Kraayvanger
Eversestraat 47, 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 472285 
www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Autobedrijf Kees Vervoort
Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472364
www.vervoortauto.nl

Autoservice Wehkamp
Eerschotsestraat 74, 5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Autobedrijf Jan Voets b.v.
Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000
www.janvoets.nl

Autobedrijf Scheepens
Schijndelseweg 55, 5491 TA Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 473290
www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

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

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

Garagebedrijf Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474059
www.garagemarkgraaff.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6, 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 490720
www.hyundaimvdbrand.nl

Autobedrijf Martien van Erp
Handelsweg 4, 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 477304 
www.autovanerp.nl

Van Dijk automobielen b.v.
Alfred Nobelstraat 18, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 478217
www.vandijkautomobielen.nl

 Mazda 2 1.4 Touring

Bouwjaar: 2007
Km.stand: 79.000 

Prijs: € 8.950,-

Chrysler 300c Touring 

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 60.655 

Prijs: € 27.950,-

Peugeot 207
X-LINE 1.4 SW

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 59.881 

Prijs: € 11.500,-

Suzuki wagon R 1.3 5DR
GLX AUT4

Bouwjaar: 2005
Km. stand: 38.589

Prijs: € 8.250,-

Daihatsu Cuore 

Bouwjaar: 2006
Km. stand: 36.412 

Prijs: € 4.250,-

Mercedes-Benz 
Viano 2.2 Aut.

Bouwjaar: 2009
Km. stand: 64.155 

Prijs: € 23.950,-     
excl. BTW 

BMW 325i Coupé 
Automaat 

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 127.600 

Prijs: € 26 950,-

BMW 3-serie 320d

Bouwjaar: 2006
Km. stand: 177.848

Prijs: € 15.950      

Renault Scenic 

Bouwjaar: 2007
Km. stand: 65.000 

Prijs: € 11.750,-

Skoda Fabia 55 KW

Bouwjaar: 2004
Km. stand: 10.5900

Prijs: € 5.500,-

Suzuki Swift GT 

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 70.800

vanaf € 9.950,-
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Kinderen steken hun lichtje op in Martinuskerk

Zoals gebruikelijk stond basis-
school Dommelrode ook dit jaar 
weer in het teken van Kerst. Op 
allerlei manier mochten de kinde-
ren hun lichtje opsteken over het 
onderwerp. Wie was Jozef? Wat 
voor kleren droeg Maria? Hoe oud 
is Jezus eigenlijk? Iedere vraag 
mocht gesteld worden en die 
werd beantwoord op school of in 
de Martinuskerk.

Het thema van dit jaar was ‘licht’. 

Iets doen voor een ander en gezel-
lig samenzijn. In het kader van dit 
thema hadden alle kinderen een 
knutselwerkje gemaakt voor de 
bewoners van Odendael. Gewoon 
om ze hun genegenheid te tonen 
tijdens de naderende feestdagen. 
Op donderdag 22 en vrijdag 23 
december konden de kinderen 
hun werkjes daar ter plaatse gaan 
bekijken. Daar werd gretig gebruik 
van gemaakt. Het is altijd leuk om 
te zien als iemand anders van jouw 

kunstwerk geniet. 

De leerlingen brachten dus ook 
een bezoek aan de grote Marti-
nuskerk op het Kerkplein. Na een 
gezellige wandeltocht ernaartoe 
werden ze zeer gastvrij onthaald 
door leden van het pastoraal team. 
Aandachtig luisterden de kinderen 
naar verhalen over de Kerststal en 
daarna kon het vragen stellen be-
ginnen. Allemaal werden ze een 
stuk wijzer. Thuis zullen ze er vast 
over verteld hebben.

Na het bekijken van de kerststal 
kregen alle kinderen nog een mooi 
devotielichtje mee naar huis met 
als boodschap om het aan iemand 
te geven die het kan gebruiken. Ie-
mand die ziek is of eenzaam. “Mag 
het ook voor iemand zijn die stout 
is?”, vroeg een jongeman. “Die 
geef maar heel veel lichtjes”, kreeg 
hij als wijs antwoord. Het uitdelen 
van de kaarsjes zette het thema van 
dit jaar nog eens extra kracht bij. 
De Dommelrodeschool wil graag 
de mensen van Odendael en het 
Pastoraal team van harte bedanken 
voor hun enorme gastvrijheid.

TUINSTYLING & COUNTRYSTORE
Peppelhoeve - Liempdseweg 6 - 5492 SM  Sint-Oedenrode - Tel. 0413 - 47 52 86 - www.peppelhoeve.nl 

Open: wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur en zo. 12.00 tot 17.00 uur, ma. en di. op afspraak.

Mooie collectie wax coats, winterlaarzen, 
warme Ierse truien, tweed colberts en accessoires

Van o.a. de volgende merken: 
Magellan & Mulloy  -  John Bardale  

Fisherman out of Ireland 
Barwick  -  Jack Murphy  -  Stetson

Winteraktie: 
Nu 25 % korting op een tuinontwerp.

Nu volop december aanbiedingen 
 tot 50% korting

Kijk ook op  www.peppelhoeve-countrystore.nl

Wintersale 

Wij gaan nu al knallen
ons vuurwerk is:

          
 

20% KORTING
Op al onze sieraden met diamant

t/m 7 januari 2012
                                                   

 

LET OP:
wij hebben een eigen atelier

waar we vakkundig al uw
reparaties doen

Juwelier Opaal    Heuvel 40   Sint-Oedenrode  Tel: 0413-472784

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer informatie. In een 
vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de 
mogelijkheden voor uw bedrijf.

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Wij wensen u 
een fleurig 
2012
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Kofferen 12
5492 BN Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-479776 
www.dorritdesign.nl

Heuvel 20
5492 AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413-473567 
www.digitotaal.com

Borchmolendijk 15
5492 AJ Sint-Oedenrode

Tel. 0413-471431
www.bij-jet.com

Digitotaal
Heuvel 20 

5492AD St-Oedenrode

0413-473567
info@digitotaal.com
www.digitotaal.com

€ 395,-

Vanaf 1 augustus geopend!

Acer Travelmate 

- Intel 2Ghz
- 3Gb werkgeheugen
- 320Gb hardeschijf
- Windows 7

Acer Aspire X1900 
incl 22” monitor

- Intel 3.2Ghz
- 4Gb werkgeheugen
- 1000Gb hardeschijf
- Windows 7

€ 499,-

* Aanbiedingen geldig tot 14 augustus

OPENINGS      AANBIEDING

OPENINGS      AANBIEDING

Openingstijden:

Ma: 09:00 tot 18:00
Di: 09:00 tot 18:00
Wo: 09:00 tot 18:00
Do:  09:00 tot 18:00
Vr: 09:00 tot 21:00
Za:Za: 09:00 tot 17:00

Markt 18
5492 AB Sint-Oedenrode

www.ah-sint-oedenrode.nl

Pastoor Smitsstraat 48
5491 XP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473428
www.dorpsherbergolland.nl

Handelsweg 25
5492 NL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-470539
www.marcelvos.nl

Handelsweg 14
5492 NL Nijnsel

Tel. 0413-479199
www.tegeloutlet.nl

Tel. 06-51178531

“ Het Roois Kaashuis ”

Kerkplein 1a
5492 AN Sint-Oedenrode

Tel. 0413-478791

Industrieweg 31
5492 NG Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490790
www.huyberts.nl

Rob Smits 

Groente & Fruit

Iedere maandag 
op de markt van 
Sint-Oedenrode

Hertog Hendrikstraat 12
5492 BB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Borchmolendijk 9
5491 AJ Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472362
www.roxs.nl

Heuvel 44
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

*vraag naar de voorwaarden voor bezorgen en installeren

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

PHILIPS
LED-TV 40PFL5606
102cm Full-HD, 100 HZ, Pixel Plus HD; 
heldere en levendige Full-HD beelden, 
CI+ gecertificeerd, 3 HDMI-aansluitingen

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

Borchmolendijk 14
5492 AK Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473510
www.deborchmolen.nl

Wij wensen u een 
knallend 
2012

Wij nodigen 
jullie uit voor de 

Bedankavond Olland 
op 8 april                                          

Waar:  de Dorpsherberg

Hoe laat: 21.00u. 

Bier/fris: € 1.50

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

Iedereen kan zich 
va 21.00 bij hun aansluiten.

Pastoor Smitsstraat 48 5491 XP Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-473428 www.dorpsherbergolland.nl
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Kofferen 4
5492 BN Sint-Oedenrode

Tel. 0413-769027
www.comfortzones.nl

Iedere vrijdag 
op de weekmarkt in 

Sint-Oedenrode

Kofferen 19
5492 BL Sint-Oedenrode

0413-477722
www.bikecenterrooi.nl0413-486051 www.trined.nl

Heuvel 8
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413-420300
www.cafevanouds.nl

Borchgrave 41
5492 AT Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477049

www.solexverhuurrooi.nl
wenst u een gezond 2012 !

Nijnselseweg 11 Sint-Oedenrode

Markt 25
5492 AA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473919
www.paperas.nl

Heuvel 40
5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472784
www.juwelieropaal.nl www.cda-sint-oedenrode.nl

Hildewarelaan 14
5491 GG Sint-Oedenrode

www.latijnhouwerstegelwerken.nl

Schijndelseweg 17b
5491 TA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-840057
www.bonfloor.nl

ROOI

Bij inlevering van de bon:

bij aankoop van 4 Hollandse 

Nieuwe Haringen de 5e gratis!

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

Schijndel 073-5492458

www.dansverenigingsunrise.nl

Wij wensen u een 
knallend 
2012
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Een Matras of toch INNERGETIC!!
 

Jumbo Bedden  Europalaan 42  5481 JG Schijndel  073 5470400  www.jumbobedden.nl
Jumbo Bedden  Kerkstraat 4  5391 AA  Nuland  073 5470400  www.jumbobedden.nl
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Naam: Maud de Rijk
Leeftijd: 17 jaar

Welke studie volg je?
“Ik studeer voor Verpleegkun-
dige niveau 4 BOL. Ik zit nu in 
het 2e leerjaar.” 

Waar volg je de studie?
“Ik zit op ROC Eindhoven de 
zorgsector aan de Karel Martel-
weg. Naast mijn studie loop ik 
op dit moment stage als BOL-er 
bij Odendael verzorgingstehuis 
in Sint-Oedenrode. Ik loop daar 
stage op de PG-afdeling (zwaar 
dementerende mensen).”

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Ik vind het leuk dat het een af-
wisselende studie is. Paar maan-
den stage lopen en dan weer 
een paar maanden naar school. 
En tijdens je stage is geen één 
dag hetzelfde. Aan het eind van 
het 4e leerjaar kan je uitgeno-
digd worden om paar maanden 
naar Ghana te gaan om daar te 
werken aan een project. Dus dat 
lijkt me wel een uitdaging en 
een ervaring. 
Wat ik minder leuk vind aan 
mijn studie is dat ik geen vast 
rooster heb als ik naar school 
ga. Ik kan dus nooit iets buiten 
school plannen.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Ik vind werken in een verzor-
gingstehuis heel erg leuk omdat 
je hierbij een band krijgt met de 
mensen omdat de mensen hier 
langdurig wonen. Dus misschien 
dat ik hier mee verder wil gaan. 
Maar ik hoop dat ik tijdens mijn 
studie ook nog een keer stage 
mag lopen in de psychiatrie. 
Want ik ben ook erg benieuwd 
wat dat inhoud. En misschien 
bevalt mij dat ook wel.”

DeMooiRooiKrant wenst Maud 
veel succes met haar studie. 

Wil jij ook in deze rubriek? 
Mail dan naar 
redactie@demooirooikrant.nl of 
bel 0413-479322

Wensambulance Brabant

Het gaat om eenvoudige wensen

Ze zouden vaak nog zo graag 
‘dat ene’ willen doen. Terminale 
patiënten, aan bed gekluisterd 
en niet meer in staat om zittend 
vervoerd te worden. Familiele-
den willen graag nog iets met de 
zieke ondernemen, maar hebben 
problemen met vervoer. Dankzij 
de wensambulance is er  heel wat 
mogelijk.

Het idee voor de wensambulance 
ontstond zo’n 5 jaar geleden. Giel 
van Genugten werkte als ambulan-
cemedewerker en kwam zodoende 
regelmatig in aanraking met termi-
nale patiënten. “Soms brachten we 
mensen naar huis en dan hoorde je 
bijvoorbeeld dat de zieke zo graag 

nog eens het nieuwe huis van zoon 
of dochter zou willen zien. Dat 
kon dan niet. Normaal mogen am-
bulances alleen maar van of naar 
het gezondheidsinstituut rijden.” 
Een jaar geleden begonnen ze met 
veldonderzoek. Inmiddels rijden er 
drie auto’s en zijn zo’n 40 aanvra-
gen ingewilligd. Giel: “We streven 
naar 200 aanvragen per jaar. Daar-
voor hebben we zo’n 200 vrijwil-
ligers nodig die minimaal beschik-
ken over een EHBO-diploma. We 
hebben een groot netwerk nodig.  
De meeste vrijwilligers zijn werk-
zaam  in de gezondheidszorg en 
hebben te maken met onregelma-
tige diensten.” 

Zo ook verpleegkundige Marjo 
Lustenhouwer: “Ik ben laatst met 
een vrouw mee naar haar eigen 
huis geweest. Die vrouw was voor 
onderzoek naar het ziekenhuis 
gegaan en direct opgenomen. 

Nu zou ze naar het hospice gaan 
en dus nooit meer thuis komen. 
Thuis heeft ze, op de brancard, 
nog een keer koffie gedronken 
met de buurman. Vaak gaat het 
juist om die eenvoudige wensen. 
Het is echt geen ‘ver van mijn bed 
show’. Maar toch kan het niet an-
ders dan met de ambulance. Dat is 
juist waarom het me aansprak hier 
een bijdrage aan te leveren. 

Ook de Rooise Mariëlle van 
Oirschot is verpleegkundige van 
beroep. Zij begeleidde onlangs een 
vrouw naar de uitvaart van diens ei-
gen man. “Dat was heel indrukwek-
kend. De vrouw moest aan de zuur-
stof vanwege een longontsteking. 
Ze was gevallen tijdens het waken 
bij haar zieke man en had zo ook 
een bovenbeenfractuur opgelopen. 
We hebben haar met de brancard 
achterin de kerk gereden en later 
naar de koffietafel. Iedereen heeft 
haar toch nog kunnen condoleren.”

Twee aparte voorvallen. Zomaar 
een kleine greep uit al die keren 
dat de wensambulance iemand 
terzijde staat. Graag wil de stich-
ting nog veel meer voor de mede-
mens betekenen. Vrijwilligers zijn 
hard nodig, maar ook sponsors. 
Wilt u hen steunen? Kijk op 
www.wensambulancebrabant.nl. 
Ook voor het indienen van een 
wensaanvraag, kan men daar te-
recht.

UW AUTO SCHOON 
HET NIEUWE JAAR IN

Tegen inlevering van deze advertentie

 20 % korting
op een complete poetsbeurt, binnen en buitenkant.

Complete poetsbeurt (polijsten) - Lakverzegeling 
Interieur - Kleine reparaties - Auto transport

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Harold van Laarhoven 06-20308105

Carcleaning van Laarhoven 
Handelsweg 11a – 5492 NL – Sint-Oedenrode ( bedrijventerrein Nijnsel) 

0413-476198 – 06 20308105 – info@carcleaningvanlaarhoven.nl

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl
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Hej hej Rooienaren en anderse lezers van deze krant. 
Een nieuw verhaal een nieuw Zweeds avontuur.

Kerst
Deze Kerst is onze eerste Kerst met gas-
ten met hun sledehonden. Wat is dan 
heel belangrijk.. sneeuw!! Vorig jaar 
hadden we al in november sneeuw die 
bleef liggen tot aan april. Het werd no-
vember.. geen sneeuw, wel wat vorst. 
December.. eindelijk viel er sneeuw, die 
sneeuwpret  duurde niet lang. De dagen 
die daarop volgden waren ruim boven 
nul met regen. Jeroen hield de voorspellingen goed in de gaten. 
Op 17 december (op Oma José haar verjaardag) viel er sneeuw, 
temperatuur rond het vriespunt. We werden al een beetje blij, vol-
gens buren grote kans dat deze sneeuw blijft liggen. In de dagen 
die daarop volgden kregen we nog meer sneeuw. In totaal is er 
zo’n 40cm sneeuw gevallen. Dus toch een witte kerst!! 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle makers en 
lezers van deze krant: Hele fijn feestdagen en een goed nieuwjaar 
te wensen, van ons allemaal voor jullie allemaal!!

Op z’n Zweeds..
Riktigt varmt God Jul och ett Gott Nytt År, från oss alla till er alla!!

Hetty van der Heijden –Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden 

Luch
tpo

st

Rooienaar beheert ‘Roois zoldermuseum’

Van der Velden: “Verzamelen kun je niet alleen”

Sinds hij 17 jaar geleden met de 
Vut ging is het begonnen. Eerst 
met sigarenbandjes en suiker-
zakjes. Later kwamen er speel-
kaarten bij en toen alles dat met 
Sint-Oedenrode te maken heeft.  
De Rooise Martien van der Vel-
den heeft een ongevaarlijke ver-
slaving namelijk: verzamelen. En 
daaronder verstaat hij:  álles wat 
met Rooi te maken heeft.  Op een 
avond in december mag ik mee 
naar zijn museum.

Door: Marijke Wisse

In de gang in zijn woning in de Van 
Drielstraat, vragen twee boeren-
klompen meteen mijn aandacht.  
“Ja”, verklaart Van der Velden,” 
ik ben altijd boer geweest. Met 
een mooi woord landarbeider.   Na 
mijn boerenleven heb ik nog in de 
plantsoenen gewerkt.  Ik was altijd 
buiten. En dan ga je met de Vut 
en dan zoek je iets anders.  Ik heb 
een mooie groentetuin maar als 
het slecht weer is vind je mij hier, 
boven op zolder.  Ik kan hier uren 
doorbrengen.” Van der Velden; 
een bescheiden man met grote 

werkhanden, vriendelijke ogen  
én:  met een passie!

Van het één kwam het ander
De zolderkamer is echt een minimu-
seum. Bij binnenkomst vallen eerst 
de vele duizenden speelkaarten op 
die rij aan rij aan de wand zijn be-
vestigd.  Ik weet niet waar ik moet 
beginnen met kijken.  Meneer van 
der Velden wel, hij steekt enthousi-
ast van wal.  “Toen ik niet meer aan 
sigarenbandjes en suikerzakjes kon 
komen ben ik met de kaarten  ver-
der gegaan.  Van het één kwam het 

Tentoonstelling Jeannette Spierings in de bibliotheek

Van 9 januari tot en met 28 febru-
ari 2012 zijn er in de vitrines van 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode 
schilderijen van Jeannette Spie-
rings te bewonderen. Jeannette 
werkt het liefst figuratief met ab-

stracte elementen.

Na een grafische opleiding begon 
Jeannette Spierings zo’n 15 jaar 
geleden met aquarel schilderen. 
Langzaam kwamen er meer ab-
stracte vormen in haar manier van 
schilderen en dus was de overstap 
naar acryl snel gemaakt.

Figuratief
Jeannette maakt gebruik van 
verschillende materialen, zoals 
acrylverf, aquarel en potlood. De 
laatste tijd zijn het vooral groot 
formaat schilderijen rondom aller-
lei thema’s. Ze heeft een voorliefde 

voor kleuren in aardetinten, met 
toevoeging van een contrasteren-
de kleur. Door de losse toets ont-
staat er een vorm van abstractie.

Portretten
Daarnaast is Jeannette ook bezig 
met het maken van portretten. Kin-
derportretjes vaak in aquarel, omdat 
daar transparant mee te werken is. 
Andere mensen- of dieren portret-
ten schildert ze in acryl, wat een le-
vendig portret oplevert. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken tijdens 
openingsuren van de bibliotheek. 

ander. Ik heb gemeentekwartetten, 
bijzondere uitgaven voor slechtzien-
den en stokken kaarten met strips.  
Van elke stok kaarten doe ik de serie 
in een multomap en het hoesje zie 
je dan hier. Kijk deze horen bij mul-
tomap 3.” Vier à vijfduizend ver-
schillende kaartspelen zijn op een 
overzichtelijke manier geordend. De 
verzamelaar zegt hierover met lichte 
trots; “Als ge iets doet, moet ge ’t 
netjes doen!”  Naast de speelkaar-
ten is er natuurlijk de Rooise verza-
meling die o.a.  bestaat uit: boeken, 
ansichtkaarten (kleur en zwart-wit ), 
glazen, bekers en koppen en scho-
tels met het wapen van Rooi erop, 
tegeltjes, voorbedrukte tassen en 
petjes, schilderijen, asbakjes en bor-
den met Rooise afbeeldingen.  Dat 
de verzameling zeer uitgebreid is 
toont het Brabants leesplenkske van 
Nico van de Wetering  waarboven 
het Idols sjaaltje van popzangeres 
Nikki hangt! 

Overzichtelijk vol
De zolderkamer is ‘overzichtelijk 
vol’.  Kan dat? Ja bij Martien van 
der Velden wel!  In de rijen multo-
mappen heeft hij een systeem be-
dacht en hij weet van elk bordje en 
tegeltje het bestaan af.  Heb je een 
vraag over iets uit de geschiedenis 
van Rooi  b.v. over de Koeveringse 
molen dan pakt hij er een boek bij 
uit z’n verzameling en slaat het 
bijna meteen goed open om je van 
de informatie te voorzien.  Hij zit, 
een eind in de 70, op z’n knieën 
naast een laag boekenkastje. Zijn 
verzameling houdt hem jong en 
lenig,  dat is duidelijk!  Hoe komt 
u aan alle spullen? “Ik vind ze op 
rommelmarkten, bij de kringloop 
en mensen weten me te vinden. 
Soms roepen de buurkinderen : 
‘opa Martien, we hebben weer 
iets! ‘   Zo hadden ze een keer de 
Odapenning voor me, die maar 

beperkt was uitgegeven. Daar ben 
ik dan heel blij mee. “ En gebruikt 
u Marktplaats? “Ons Mien en ik 
hebben geen computer dus het 
gaat altijd via via en het moet wel 
in de buurt zijn, want we hebben 
geen auto.  Je hebt wel dat je soms 
lang moet vangen om iets te vin-
den. Maar ja, dat is ook het mooie 
van verzamelen.”

Hij vertelt met stralende ogen dat 
hij al allerlei mensen  op z’n zolder-
tje heeft gehad. “De burgemeester 
was hier toen we 50 jaar getrouwd 
waren en keek ook zijn ogen uit. 
Jammer dat de kop en schotel met 
het nieuwe wapen nog niet uit zijn, 
ik had met een grapje gevraagd of 
ie die voor me mee kon nemen. 
Maar helaas. Hij had wel onze 
echte trouwoorkonde bij zich. Dat 
is mooi. “

Wat is voor u het meest kostbare 
van uw verzameling? “Dit vaasje. 
Het is al heel oud en er staat het 
wapen van Rooi en de heilige Oda 
op gedrukt. Ik kreeg het zomaar 
van iemand die het weg wilde 
doen. En natuurlijk het beeldje 
van de heilige Oda dat ik van ons 
vrouw kreeg. Oda is de patrones 
van de slechtzienden en ons dorp 
is natuurlijk naar haar vernoemd.” 
Behendig klimt hij op een stoel en 
reikt naar het beeldje. Onderop  zit 
een vergeeld etiket waar op staat: 
ter nagedachtenis van je 25e ver-
jaardag. Snel veegt hij een traan 
weg. “Ik heb veel meegemaakt 
in de oorlog en dit beeldje is me  
daarom veel waard”.  

“Mensen mogen altijd langskomen 
op mijn zolder.  En als ze iets over 
Rooi hebben hoor ik het graag.” 
Op kousenvoeten en met een war-
me handdruk laat hij me uit.  

‘Baron en Barones van Olland’ onthuld
Vorig jaar werd het al gezegd. De 
titel van ‘Baron en Barones van 
Olland’ moest in het dorp blijven. 
Vriendenclub de kantelaars span-
de samen met het ‘ouwe koppel’ 
en kocht de titel bij de jaarlijkse 
titelveiling. Wat zij ermee gingen 
doen…? 

Afgelopen vrijdag kwam het mo-
ment der onthulling. Ton van Alp-
hen werd 40 jaar en … je raadt het 
al. De eigenaar van de Dorpsher-
berg mag zichzelf de komende tijd 
de ‘Baron van Olland’ noemen. En 
de barones? Dit jaar heeft Olland 
een echt ‘koppel’, want de titel 
van Barones ging naar Marion, de 
vriendin van Ton.
Het bord dat speciaal voor de Ba-
ron werd ontworpen is officieel 
overhandigd aan de nieuwe baron 
en barones. Het pronkt nu in de 
Dorpsherberg van Olland.
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Vrouwennetwerk geïnspireerd door schilderijen 
Jan Sonnemans

Het Vrouwennetwerk beleefde op 
19 december in Pan&Cook,  in 
samenwerking met de Literatuur-
werkgroep van het Roois Kultuur 
Kontakt (RKK), een netwerkbij-
eenkomst met als thema “Kunst 
en Poezie”. 

Tijdens deze avond stonden de 
schilderijen van de bekende Rooi-
se kunstschilder Jan Sonnemans 
(1943-2006) centraal. Letterlijk 
centraal, want de leden konden 
genieten van een tiental bijzon-
dere schilderwerken van zijn hand 
die speciaal voor deze bijeenkomst 
in de zaal stonden opgesteld. Hart-
verwarmend waren de verhalen en 
anekdotes van Ricky Sonnemans 

over het leven en werk van haar 
man Jan. Zij vertelde over de 
technieken die Jan gebruikte, zijn 
ontwikkeling als schilder, zijn veel-
zijdigheid en fantasie. Maar ook 
over zijn betrokkenheid bij mens 
en maatschappij en hoe Jan zijn 
kijk op het leven verwerkte in zijn 
schilderijen. 

Afwisselend vertolkten de leden 
van de werkgroep Literatuur ge-
dichten van (inter-) nationale 
dichtkunstenaars die prachtig 
aansloten bij Jan’s expressieve 
schilderijen. Al snel vervloeiden 
beeld en kleur op het ritme van 
dichtende vrouwenstemmen… 
Hierna gingen de netwerkleden 

zelf enthousiast aan de slag met 
het maken van (groeps)gedich-
ten. En het resultaat mocht er zijn. 
Geïnspireerd door één van Jan’s  
fantasierijke en kleurrijke schilde-
rijen kwamen bijzonder creatieve 
gedichten tot stand. Eén voor één 
werden deze met plezier voorge-
dragen.  En natuurlijk met luid ap-
plaus ontvangen. Op initiatief van 
het Vrouwennetwerk zullen deze 
gedichten samen met de vertolkte 
gedichten van de RKK-werkgroep 
Literatuur én de getoonde schil-
derijen van Jan Sonnemans in een 
boekwerkje worden vervat. Een 
tastbare herinnering aan Jan Son-
nemans en een inspirerende Vrou-
wennetwerkbijeenkomst.

Expositie Petra Thoen in HAS Den Bosch
Enkelen herkennen haar misschien als een 
van de paradijsvogels op de culturele dagen 
of als jonkvrouw Pieterke achter de knutsel-
tafel op de kasteelfeesten. Petra Thoen is 
een creatieve duizendpoot uit Sint-Oeden-
rode en naast deze evenementen ook actief 
als beeldend kunstenares. Binnenkort zal zij 
haar werken exposeren in de HAS te Den 
Bosch. 

Op de afdeling van HAS kennistransfer zal 
zij onder andere schilderijen, keramiek en 
textiel tentoonstellen. De expositie loopt 
van 3 januari tot begin april en is op maan-
dag tot en met vrijdag te bezichtigen. Meld 
u even aan bij de receptie bij de entree van 

het HAS, deze zullen u de weg tonen naar de afdeling 
kennis transfer. 

Voor meer informatie over de kunstenares of de expositie kunt u haar website bezoeken: 
www.petrathoen.nl

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

info@bij-jet.com
www.bij-jet.com

OKTOBER  WOONMAAND
NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 2010

HELE MAAND 
O K T O B E R
GORDIJNEN

GRATIS
G E M A A K T

Borchmolendijk 15
5492 AJ Sint-Oedenrode

0413 – 471431
www.bij-jet.com

 Bij Jet

Bedankt 
alle klanten voor het 

vertrouwen in het 
afgelopen jaar.

En wenst iedereen een 
goed en gezellig 2012 

Kerstborrel BtB
In de laatste dagen voor 
de kerst is het nog een 
drukte van belang. Vooral 
voor ondernemend Rooi. 
Toch is het ook voor ve-
len van hen een periode 
van reflectie. Onderne-
mersvereniging BtB ver-

zorgde vorige week dinsdag een kerstborrel. 
Een avond om, op ontspannende wijze, met 
collega-ondernemers het jaar af te sluiten en 
vooruit te kijken naar de toekomst.

Een groot aantal ondernemers gaf gehoor 

aan de oproep. Het personeel van Dommel-
zicht liep af en aan met hapjes en drankjes. 
Speciaal voor de gelegenheid leverde de 
Peppelhoeve een bijdrage aan de sfeervolle 
aankleding van Dommelzicht. KE Trading 
verzorgde een Zuid-Afrikaanse wijnproeverij 
en ‘De Drie Vraagtekens’ zorgden voor een 
muzikale noot met een glimlach. 

Voor de ondernemers vormde het geheel een 
ontspannen en relaxte avond. Met dank aan 
de BtB, en in dit geval met name aan de  or-
ganisatoren Judith Brouwers en Martijn van 
de Loo.

Orgelmuziek bij Kerststal op en 
rond het Smitsorgel  

Sinds 2002 is het traditie dat op 25 
en 26 december het monumentale 
Smitsorgel uit 1839 bespeelt wordt, 
erwijl de kerststal en ook het orgel 
van dichtbij bekeken kan worden.

Op 2e kerstdag was het Axel 
Wenstedt die het orgel bespeelde. 
Het was er gezellig druk maar om 
het orgel van dichtbij te bekij-
ken moest je langs de torentrap 
omhoog naar het koor waar het 
Smitsorgel stond. Niet iedereen 
lukte dat en als dat dan wel was 
gelukt gaf Axel je uitleg hoe het 

orgel functioneerde. Je mocht  ook 
onder zijn supervisie aan de regis-
teren trekken en duwen. Bekende 
en minder bekende kerstliederen 
kwamen uit de orgelpijpen, afge-
wisseld met af en toe een experi-
mentele orgeltoon.

De kerststal zag er ook weer schit-
terend uit en er is heel wat tijd aan 
gespendeerd , dat kon je zo wel 
zien. Hopelijk wordt deze kerst-
traditie nog lang gehandhaafd. Er  
was in ieder geval veel belangstel-
ling voor.

Optreden van Mark Elbers
Aanvang: 16.00 uur

Sylvesterconcert Nos Jungit Apollo
Inmiddels niet meer weg te denken uit Sint 
Oedenrode: Het NJA Sylvesterconcert. Na het 
onlangs zo succesvolle concert in Mariendael 
heeft Nos Jungit Apollo inmiddels het volgen-
de avondje uit voor u kunnen samenstellen. 
Dit altijd drukbezochte concert is voor vrien-
den, bekenden en andere muziekliefhebbers 

de gelegenheid om tijdens het luisteren naar 
een zeer gevarieerd programma het afgelo-
pen jaar te overdenken en tevens vooruit te 
blikken naar 2012. 
Woensdag 28 december, 20.00 uur, Café 
Restaurant de Beurs. Entree is gratis, een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Ameezing Popkoor Novelty on ice!

De kerstdagen zijn weer achter de rug en een nieuw 
jaar komt eraan. Heb je zin om te zingen en te swin-
gen? Kom dan naar het IJsfeest in Son waar Popkoor 
Novelty op dinsdag 3 januari vanaf 20.00 uur een 
bruisend openlucht optreden geeft. 

Popkoor Novelty komt uit Sint-Oedenrode en heeft 
veel leden uit Son. Het koor stond afgelopen jaar in 
een uitverkocht Vestzaktheater in Son en is bekend in 
de hele regio. Op het IJsfeest wordt een deel van het 
gewone repertoire ten gehore gebracht met afwisse-
lend bekende meezingers.
In 2012 viert Popkoor Novelty haar 25-jarig jubileum. Een 
optreden op het IJsfeest betekent daarom een extra fees-
telijke start van een bijzonder jaar. Met als hoogtepunt in 
november een reeks jubileumconcerten.Popkoor Novelty 
werkt hiervoor intensief samen met Stichting Kindia uit 
Son en Serviceclub Kiwanis uit Sint-Oedenrode. 
Tot ziens op 3 januari vanaf 20.00 uur op de schaats-
baan in het centrum van Son.
Meer informatie is te vinden op www.ijsfeestsonen-
breugel.nl en www.popkoornovelty.nl Foto: Bart van der Aa

Publik schenkt leuke prijzen aan 
Nina, Ivar en Duco

Publik heeft afgelopen woensdag de winnaars, Nina, Ivar en Duco 
Simons uit Sint-Oedenrode de prijs overhandigd van de kleurwedstrijd, 
van Sint en Piet uit DeMooiRooiKrant. Met een champagnefles gevuld 
met lekkere snoep en 6 kaartjes van de Ontdekfabriek op Strijp-S in 
Eindhoven, staat voor de familie Simons een leuke dag in het vooruit-
zicht. Het team van Publik wenst ze veel plezier op deze leuke dag.

Jan Ebbenn exposeert met natuurfoto’s in Odendael

Voor de tweede keer in zijn carriè-
re exposeert fotograaf Jan Ebbenn 
in Odendael. Twee jaar geleden 
liet hij een verzameling van zijn 
werken zien. Deze keer wil hij van 
8 januari t/m 18 maart graag zijn 
natuurfoto’s aan belangstellenden 
exposeren. Op 8 januari vindt de 
opening van de tentoonstelling 
plaats. Vanaf 14.00 uur is ieder-
een welkom. 

Jan Ebbenn is een bekend figuur 

in Rooi. Als er iets te beleven valt, 
loopt Jan er rond met zijn camera. 
Hij maakt foto’s voor DeMooi-
RooiKrant en MooiRooi.nl, maar 
hij gaat ook heel vaak voor zich-
zelf op pad. Dan trekt hij de natuur 
in om de meest mooie plaatsjes te 
schieten. Zo mooi dat iedereen zal 
zeggen: ‘Jan, wa hedde gij skôn 
foto’s gemakt’.

Hoe ben je met fotografie in aan-
raking gekomen?

“Het is 25 jaar geleden begonnen 
met vliegtuig spotten. Met een paar 
mensen trokken we er op uit om 
foto’s te maken van vliegtuigen. Als 
er dan even geen vliegtuigen over 
kwamen, ging ik foto’s maken van 
vogels. Dat werd verslavend en zo 
ben ik steeds meer de natuurfoto-
grafie ingerold. In de begintijd heb 
ik me als fotograaf ontwikkeld. Ik 
ging vaak naar seminars en volgde 
cursussen. Van Henk Siertsema 
leerde ik veel over de vogels. Hij is 
namelijk vogelonderzoeker.”

Wat is de mooiste plek om foto’s 
te maken?
“Dat is bij de Oostvaardersplassen 
en op de Veluwe. Daar zijn allerlei 
verschillende biotopen te vinden. 
Er huizen heel veel verschillende 
vogels en insecten. Daarbij is het 
allebei heel groot, dus je kunt alle 
kanten op. De meeste natuurfoto’s 
maak ik in Nederland. Verder ben ik 
al eens in Schotland, Denemarken, 
Spanje en Duitsland geweest. De 
mooiste foto’s die ik heb gemaakt 
zijn die van een Zeerarend (in 
Duitsland) en van een Papegaaidui-
ker (in Engeland). Ook deze foto’s 
zijn op de tentoonstelling te zien.”

Waarom ga je weer exposeren in 
Odendael?
“Ik ben een van de eerste geweest 
die daar ooit ging exposeren. Toen 
kreeg ik veel goede reacties, aange-
zien er veel publiek komt. Daarbij 
doe ik het speciaal voor de bewoners 
van Odendael. Ik wil hen de kans 
bieden om mooie foto’s te zien.”

Kunnen mensen vragen stellen 
over de foto’s?
“Dat kan zeker tijdens de opening. 
Allereerst geef ik een diapresen-
tatie. Daarna mag iedereen rond 
lopen om te kijken, zowel boven 
als beneden. Ondertussen zorgt 
zanger Rob van Goethem voor de 
muziek. Iedereen is welkom om te 
komen kijken.”

ExpositiE
JAN EBBENN NAtUURFotoGRAFiE

8 januari t/m 18 maart
Odendael 

opENiNG 
zoNdAG 8 JANUARi 

14.00 UUR
dia presentatie 15.00 uur

met een spetterend Optreden 
van rOb van GOethem

ijsvogel papegaaiduikerboomkikker zeearend

in samenwerkinG met: 
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Jong en oud genieten van kerstlunch
Afgelopen vrijdag vond in de 
basisschool van Olland een gezel-
lige kerstlunch plaats. De kinde-
ren van groep 4 en 5 kregen een 
aantal oudere dorpsgenoten op 
bezoek die mee mochten lunchen. 
Het waren de oma van Bente en 
Niels, de buurvrouw van Britt, de 
overgrootmoeder van Stan (oud-
ste inwoner van Olland!) en Jaske 
Leenderts (oudste mannelijke in-
woner van Olland).

De sfeer was goed en iedereen 
genoot van de hapjes die door de 
kinderen zelf waren meegebracht. 
Jaske trakteerde ook, maar dan op 
een goocheltruc. WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Marieke Verhoeven van Publik (in het midden) 
reikt de prijs uit aan de winnaars
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Gem. verbruik 1/100 km: 4,5-8,2; km/l 15,6-22,2; CO2: 103-152 gr/km. Prijs incl kosten rijklaar maken, afl everpakket en registratiekosten. Prijzen zijn incl. BTW, verwijderingsbijdrage en leges. Betreft reeds geregistreerde voertuigen. Prijs is gebaseerd op een Citroën C1 Selection 5-deurs zonder metallic lak. 
Actie geldig t/m 31 januari 2012 of zolang de voorraad strekt. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van het standaardmodel. Prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor een proefrit of informatie.

www.citroen.nl

KOM SNEL LANGS WANT OP=OP BIJ B&B AUTOGROEP

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT
CITROËN C1 SELECTION 5-DEURS MET AIRCO

CITROËN C1 

NU  € 9.650
RIJKLAAR

 Airconditioning
 Toerenteller
 Stuurbekrachtiging
 Centrale vergrendeling 
 Elektrisch bedienbare ruiten vóór
 Radio/CD-speler met aux ingang
 Piano Black afwerking interieurdelen 

B&B AUTOGROEP - ALFRED NOBELSTRAAT 7 - SINT-OEDENRODE - 0413-475911
WWW.BENBAUTOGROEP.CITROEN.NL

B&B AUTOGROEP - BERGHEMSEWEG 28 - OSS - 0412-633906 
B&B AUTOGROEP - RUNMOLEN 100 - UDEN - 0413-263914 

B&B AUTOGROEP - RIETVELDENWEG 58A - ’S-HERTOGENBOSCH - 073-6219023

Speciale winter aanbieding: 

Houten vloeren vanaf € 11,80m2

Eiken multivloer 19 x 189mm vanaf € 19,68m2

Massief Eiken houten vloeren 2 cm dik vanaf  € 29,-m2

Alle behandelingen mogelijk. 

Ook voor het leggen van houten- of laminaat vloeren bent u bij ons aan het 
juiste adres.
Leggen houten vloer vanaf € 17,50m2.

De Plank, ook voor al uw interieurwerk op maat gemaakt.
Bel voor meer informatie of voor een afspraak in onze showroom
Tel: 06-53 206 702 | www.deplank-online.nl

adv_deplank.indd   1 5-12-2011   13:47:56

Maak kennis met de Raad van Elf

Tot het moment dat het carnavals-
gedruis losbarst komt DeMooi-
RooiKrant iedere week met het 
Papgatjournaal. Daarin komen al-
lerlei weetjes en gebeurtenissen 
te staan die met carnaval te maken 
hebben.  Zo tellen we langzaam af 
naar, voor veel mensen, het mooi-
ste feest van het jaar.  Graag stel-
len we aan u de Raad van Elf voor. 
Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat 
voor avonturen beleven ze ieder 
jaar weer? In de editie van deze 
week: Eric de Graauw en Johan 
van den Bongaardt.

Hallo allemaal, ik ben Eric de Graauw, 
geboren in Veghel maar inmiddels 
al weer 23 jaar woonachtig in Sint-
Oedenrode. Ik ben getrouwd met 
Sylvia en samen hebben we drie kin-
deren, Audrey, Jurgen en Martijn. Ik 
ben werkzaam in Veghel bij Kuehne + 
Nagel als Customer Service Manager. 
Dit is mijn 2e jaar als lid van de Raad 
van Elf. Als nieuw lid heb ik vorig jaar 
mee kunnen kijken wat deze club zoal 
doet. Je hoeft dan nog niets maar mag 
al wel actief meedoen. Zo heb ik vo-
rig jaar dus kennis gemaakt met een 
groep enthousiaste en gezellige groep 
mensen die zich voor 100% inzetten 
voor de carnaval in Papgat.
Vorig jaar ben ik al gevraagd om met 
de commissie Titelveiling mee te draai-

en. Dit jaar ben ik er voorzitter van ge-
worden. De Titelveiling heeft als doel 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor de optocht in Papgat. Tijdens 
deze Titelveiling worden er adellijke 
titels verkocht van wijken in Papgat. 
Verder ben ik, samen met een aantal 
anderen, verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de website van Papgat. 
Daarnaast steek ik een helpende hand 
toe bij andere commissies.
Al met al moet er veel werk verzet 
worden om elke carnaval weer tot 
een succes te maken.  Ik had nooit ge-
dacht hoeveel werk deze mensen, al-
lemaal vrijwilligers, verzetten. Ook de 
dames mogen we niet vergeten. Nu ik 
zelf lid ben is me dat duidelijk. Ik ben 
blij dat ik van dit skon clubke deel uit 
maak. Uiteindelijk gaat het maar om 
één ding: CARNAVAL IN PAPGAT TE 
LATEN LEVEN EN ZOVEEL MOGELIJK 
PLEZIER TE HEBBEN!!! Interesse om 
iets voor Papgat te doen? Spreek ons 
dan gerust aan. Houdoe en tot ziens 
in Papgat.

Johan van Bongaardt 
Ik ben in Boxtel geboren. In 1975 ge-
trouwd met Antonet van der Heijden 
en in 1978 in Rooi komen wonen. 
We hebben twee zonen: Joris en Rob. 
In 1992 hebben we kennis gemaakt  
met de raad van elf en stichting. Ik 
werd adjudant van Prins Will pap d’n 

Twidde. In 1994 
werden we ge-
vraagd lid te wor-
den van de raad 
van elf.  Er is na-
genoeg geen com-
missie waar Anto-
net en ikzelf  niet 
in meegedraaid hebben. Onze kin-
deren hebben we betrokken in het 
carnavalsgebeuren. Ze hadden nauw 
contact met alle andere kinderen van 
de raadsleden. Dat hebben ze als fijn 
ervaren. 
In seizoen 1997- 1998  maakte ik 
deel uit van de Prinskeuzecommissie. 
We kozen Prins Ad Pap d’n Urtse en 
Adjudant Eugéne.  Beide trompet-
blazers van het eerste uur. Dat zette 
de hele raad aan om te gaan blazen. 
Tijdens 11-11 bal in 1998 stond bijna 
de gehele raad  van elf, na een half 
jaartje oefenen onder leiding van Eu-
gène Willems,  op het podium van de 
Beurs. We speelden Wilhelmpke Pap. 
Nog steeds speel ik bij de Neultuuters.
Op dit moment zit ik in de commis-
sie , kroegentocht, prinsenzittingen, 
van Rossum Papgatprijs en commis-
sie bedankmiddag. Door de leden 
van raad van elf en stichting wordt 
wel eens  gezegd “het is de mooiste 
club van Rooi”. Niet zo  verwonder-
lijk. Door het jaar heen kom  je via de 
commissies waar je bij ingedeeld bent  
in contact met bestuursleden van de 
vele carnavalsclubs die bij de stichting 
aangesloten zijn. Ook is het geweldig 
om te ervaren  hoe  de aanwezigen  
genieten van de verschillende evene-
menten. Ik heb samen met Antonet 
in de afgelopen 19 jaar hele leuke 
herinneringen aan overgehouden.
Verder wens ik alle Papbuiken, Pap-
buikinnekes,  Prins Frans Pap d’n 
derde, zijn  Adjudant Hans, president, 
raad van elf, stichting, de beide or-
decommissarissen en natuurlijk alle 
dames van de club  een geweldig  
carnavalsseizoen toe.  

Eric de Graauw Johan van Bongaardt 

nog 52 dagen
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nog 52 dagen
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Willem Alexanderstraat 20
5491 HV Sint-Oedenrode

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

Vresselseweg 33
5491 PA Sint-Oedenrode

Tel. 0499-472870
www.kegelcentrum.nl

Heuvel 23
5492 AC Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473333
www.wollerich.nl

Schootsedijk 18
5491 TD Sint-Oedenrode
www.golfbaandeschoot.nl

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 HE Sint-Oedenrode

Tel. 0413-420806
www.vandervleuten-beplanting.nl

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476084

Borchmolendijk 1
5492 AJ Sint-Oedenrode

Tel. 0413-420190
www.vdberk-assurantien.nl

Constantijnstraat 14
5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel. 06-21550955
www.debruininstallatie.nl

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477605
www.abenreclame.nl

Golf & Country 
Course

Sint-Oedenrode

Open dagen 15 en 16 januari
zaterdag 15 januari, zondag 16 januari van 11.00 tot 17.00 uur

grOOtste assOrtiment binnen- en buitenpOtten in de regiO:
Hydroplanten, nieuwe showroom voor de kunstplanten. Voor particulieren en bedrijven.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806, 
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

About Beauty
Schoonheids- en pedicuresalon

Ollandseweg 113a
5491 XA Sint-Oedenrode

Tel. 06-13851566

Kofferen 34
5492 BN Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476941

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode

Tel. 0413-474031
www.mariendael.nu

BESTUURLIJKE
PENNINGMEESTER GEZOCHT
De Stichting Mariëndael is op zoek naar de penningmeester, 
die gevoel heeft voor een goede fi nanciële huishouding

De stichting Mariëndael bestaat sedert 2004 en is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van het cultureel, 
educatief en jongerencentrum Mariëndael, gelegen aan 
de Laan van Henkenshage 2 te Sint-Oedenrode. Het 
bestuur bestaat enkel uit vrijwilligers en houdt zich 
voornamelijk bezig met toezicht, beleid en ontwikkeling 
van het centrum, conform de doelstellingen. De dagelijkse 
gang van zaken, zoals beheer in de breedste zin des 
woords, ligt in handen van een extern managementbureau 
en de werknemers van de stichting.

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 
Binnen het bestuur bent, u als penningmeester (mede-)verantwoordelijk 
voor de fi nanciën, met name voor wat betreft controle, begroting en 
jaarstukken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Diana van de 
Rijt-Goudsmit, voorzitter, e-mail: adalgo@planet.nl of 06-129934134. Ook 
zien we graag uw interesse tegemoet middels een brief en/of email via onze 
secretaris, mevrouw Lia Bekkers-van Genugten, Lindendijk 10, 5491 GB 
Sint-oedenrode, e-mail: l.bekkers@bekkersadvies.nl. Reacties gaarne voor 
21 december 2010.

Educatie & Cultuur
Muziek

Theater en cabaret
Workshops

Mariastraat 64
5738 AK Mariahout
Tel. 0499-422176
www.jancorsten.nl

Jan Corsten Automobielbedrijf BV is officieel Opel dealer en één van de grootste niet merkgebonden occasioncenters uit 
de regio met een modern geoutilleerde werkplaats. Verder bestaan de activiteiten uit een handels- en exportafdeling. Als 
onafhankelijke merkspecialist leveren wij ook alle andere merken nieuw. Door de groei van onze bedrijfsactiviteiten zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste:

automobielverkoper

1e autotechnicus

Wij vragen:
• U bent reeds bekend met alle facetten van de autobranche
• Gedrevenheid en commerciële instelling
• Communicatief vaardig, doortastend en representatief
• Enthousiast en klantvriendelijk
• Affiniteit met gebruikte auto’s

De taken bestaan onder andere uit:
• U bent verantwoordelijk voor Opel binnen ons bedrijf
• Verkoop, inkoop gebruikte auto’s
• Verkoop vreemde merken
• Verkoopbevordende activiteiten ontplooien
•  Opbouwen, onderhouden en uitbreiden van relaties/ 

klantenbestand

Wij vragen:
• Diploma 1e autotechnicus + APK 2 
• Uitblinker in autoelectronica
• Bekend met computers
• Bereidheid verdere cursussen te volgen
• Communicatief vaardig
• Enthousiast en klantvriendelijk

De taken bestaan onder andere uit:
• Diagnose autoelectronica
• Uitvoeren onderhoudsbeurten
• Voorkomende reparaties
• APK-keuringen

Heeft u interesse? Stuur of mail uw sollicitatie met cv binnen 10 dagen naar:
Jan Corsten Automobielbedrijf BV, t.a.v. F.J.J. Vereijken,  

Mariastraat 64, 5738 AK Mariahout of mail: fvereijken@jancorsten.nl

WWW.AUTOCORSTEN.NL

auto corsten
mariahout (laarbeek)

Auto Corsten
Mariahout

Schijndelseweg 17a 
5491 TA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-420458
www.merkservice.nl

Openingstijden: 
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur 

Schijndelseweg 17a, St. Oedenrode
(achter tankstation Esso)
Telefoon 0413 420 458

Vestigingen:
• Vught 073 684 11 02 
• ’s-Hertogenbosch 073 623 86 34
• Wijchen 024 645 39 30

www.merkservice.nl 
E-mail info@merkservice.nl

De werkwijze van Merkservice

Alle merken, echte service!

 Volgens voorschriften fabrikant
•   keuze uit originele onderdelen of   goedkopere huismerken
• onderhoud en reparatie voor alle automerken
• behoud van fabrieksgarantie

 Vooraf weten wat het kost
• bandenprijzen inclusief montage en balanceren
• keuze uit bekende merken of ons huismerk
• geen verrassingen achteraf

 Storingscomputer & speciaal gereedschap
•  moderne apparatuur om electronica problemen op te lossen
• voor resetten en software storingen

 Ook voor banden
• montage van alle denkbare banden
•  keuze uit bekende merken als Michelin en Continental 
 of diverse huismerken

 Open en eerlijk
•  kleine organisatie met één aanspreekpunt
•  meekijken met onze ervaren monteurs is geen probleem. 
•  bel voor informatie of een afspraak 0413  420 458.

Grote 
beurt

NU 199,95
All in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkelt en bieden u deze aan voor 
E199,95 all in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

Kleine 
beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All in

APK
       BENZINE
 24,95 All in

ROETMETING 
 10,00 All in

NU

Banden

NU 89,95 p/s
All in

Michelin 
Energy Saver 
195/65/15 91 H

inclusief monteren, 
balanceren, 
ventielen en 
verwijderings-
bijdrage.

Wij wensen u een 
knallend 
2012
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Eerschotsestraat 74
5491 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413473022

Schietbergweg 2
5492 TH Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472364
www.vervoortauto.nl

Schijndelseweg 53
5491 TA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-473290

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490161
www.autoschadelambert.nl

Handelsweg 11a 
5492 NL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476198
Mob. 06-20308105

Industrieweg 1
5492 NG Sint-Oedenrode

Tel. 0413-474000

Nijverheidsweg 24
5492 NK Sint-Oedenrode

Tel. 0413-474059
www.garagemarkgraaff.nl

Alfred Nobelstraat 7
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-475911

Autobedrijf Jan Voets

Lieshoutseweg 74
5491 RR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472055

Eversestraat 47 
5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285

Handelsweg 4
5492 NL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477304

Handelsweg 6a
5492 NL Sint-Oedenrode

Tel. 0413-479440

Autobedrijf 
Kraaijvanger

  Van Dijk 
automobielen b.v

Alfred Nobelstraat 18
5491 DB Sint-Oedenrode

tel. 0413-478217

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

Nijverheidsweg 6
5492 NK Sint-Oedenrode

Tel. 0413-490720

Gelukkig Nieuwjaar

Ook in 2012 
geven we gas

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

www.vanacht-autoschade.nl

Alfred Nobelstraat 6
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-479104
www.autochristiano.nl
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De Politiek Dichterbij

DeMooiRooiKrant geeft in de 
maandelijkse rubriek “De politiek 
dichterbij” het woord aan de per-
soon achter het raads- en commis-
sielid. De interviews worden afge-
nomen op het voor hem of haar 
mooiste plekje in Sint-Oedenrode. 
Wij streven naar een open en aan-
genaam gesprek waarbij op de 
persoon wordt ingezoomd en niet 
op politieke standpunten. 

Deze keer in De Politiek Dichterbij: 
Tilly van den Tillaar van BVT -Rooi

Beste Tilly. we staan op de uitkijk-
toren aan de Veldweg in de Dom-
melbeemden. Het gebied tussen 
Nijnsel en Sint-Oedenrode. Waar-
om is dit je favoriete plek?
“Allereerst is het natuurlijk een 
prachtig gebied. En ten tweede 
hebben we deze toren kunnen 

bouwen als afstudeeropdracht 
voor de opleiding tot natuurgids 
van het IVN. Je kunt dan van alles 
kiezen: een wandel- of fietsroute, 
een lespakket etc. Als vier gidsen 
in opleiding  kozen we ervoor om 
een uitkijktoren te bouwen. Men-
sen beleven de natuur meestal 
vanaf de grond. Als je op deze 
toren staat, zie je alles anders en 
heb je uitzicht over het landschap. 
In Rooi hadden we toen een der-
gelijke toren nog niet. Hij staat 
hier prachtig. Dichtbij de Dommel, 
precies zoals we wilden. Het was 
een hele klus, maar hij staat er dan 
toch, o.a. mede dankzij houtbedrijf 
van Aarle en Staatsbosbeheer.”

Ben je een echte Rooise?
“Ik ben in Rooi in het voorma-
lige Odaziekenhuis geboren. We 
woonden in Eerschot, vlakbij de 

Knoptoren en op Haverland. Tot 
mijn 19e jaar heb ik in Rooi ge-
woond. Daarna ben ik voor mijn 
studie Culturele Antropologie 
verhuisd naar Nijmegen. Eigenlijk 
wilde ik naar Amsterdam, maar 
dat mocht absoluut niet van mijn 
moeder. Nijmegen vond ze veiliger 
voor haar te ondernemende doch-
ter. Daarna ben ik meerdere malen 
verhuisd. In 1981 kwam ik terug 
naar Sint-Oedenrode.”

Uit wie bestond jullie gezin vroeger?
“Mijn vader, moeder en een zus 
(Jopie). Maar één zus dus en dat 
was zeer revolutionair voor die 
tijd. Mijn ouders kenden de ideeën 
van Bisschop Bekkers en vonden 
dat het aantal kinderen hun zaak 
was. De pastoor sprak mijn moe-
der regelmatig daarop aan en dat 
zorgde weleens voor een botsing 

tussen die twee. Toen ik tien jaar 
was overleed mijn vader. Dat had 
een enorme impact.”

Ben je na of tijdens je studie ge-
trouwd?
“Ik had mijn vrijheid veel te lief. 
Ken je dat liedje ‘Trouw niet voor 
je veertig bent’? Dat was mijn 
motto. Ik ben op mijn veertigste 
getrouwd. Ik heb altijd onafhanke-
lijk willen zijn en kunnen gaan en 
staan waar ik zelf wilde. Ik reisde 
veel, werkte en was bij veel zaken 
betrokken. Daar paste een partner 
niet bij. Mijn moeder heeft ons ge-
leerd om een eigen weg te kiezen 
en dat heb ik altijd gedaan. Toen ik 
weer een paar jaar in Rooi woonde 
kwam ik Gerrit tegen. Tijdens ons 
eerste afspraakje gingen we samen 
kanoën over de Dommel. Dat wil-
de ik al heel lang. Onze gemeen-
schappelijke vrienden waren er 
van op de hoogte. Dus om de paar 
honderd meter stonden er weer 
een paar bekenden op de oever. 
Het was een geweldige tocht. In 
1992 ben ik met Gerrit getrouwd.

Waarom ben je de politiek in ge-
gaan?
“Toen ik in Nijmegen woonde, ben 
ik ook politiek actief geweest. In 
die tijd was iedereen links. Ik reisde 
stad en land af om interessante 
toespraken te beluisteren. Ook 
op de middelbare school interes-
seerde het me al. Geschiedenis en 
talen waren mijn favoriete vakken. 
Ik heb het ook wel een beetje van 
huis uit mee gekregen. Mijn moe-
der volgde alles in de krant en op tv. 
Er werd thuis ooit hevig gediscussi-
eerd. Dan dachten de buren dat we 
ruzie hadden, haha. Nu zit ik voor 
de tweede termijn in de gemeen-
teraad. Daarvoor was ik meerdere 
malen benaderd, maar steeds 

hield ik de boot af. Wel heb ik de 
vrouwenemancipatienota mee ge-
schreven. Samen met drie andere 
vrouwen. Rooi lag destijds achter 
op dat gebied. Vanuit de overheid 
werd geld beschikbaar gesteld om 
emancipatiebeleid te ontwikkelen. 
Dat werd tijd. Ik heb me altijd druk 
gemaakt over de positie en rechten 
van de vrouw en minderheden en 
dat doe ik nog steeds."

Wat doe je voor werk?
"Ik werk als P&O adviseur in de 
gezondheidszorg. Daar heb ik be-
wust voor gekozen. Het trok me 
geweldig om iets te kunnen be-
tekenen voor andere mensen. Ik 
maak me zorgen over de zorg. Nu 
worden teveel bestuurders aange-
trokken die te weinig affiniteit heb-
ben met het vakgebied. Ook de 
politiek neemt besluiten over deze 
sector van een te grote afstand, 
zonder de praktijk op de werkvloer 
voldoende te kennen en de con-
sequenties van hun besluiten vol-
doende te kunnen overzien.”

Wat doe je het liefst in je vrije tijd, 
behalve genieten van de natuur?
"Mijn grootste hobby is reizen. Ik 
ben in veel landen geweest. Begin 
jaren negentig ben ik in Iran ge-
weest. Dat land heeft veel indruk 
op me gemaakt. Vooral het ont-
kennen en negeren van vrouwen 
in het openbare leven is schrij-
nend. Ik heb veel bewondering 
voor de vrouwen daar, die tegen 
alle onderdrukking in, blijven op-
komen voor hun mensenrechten, 
zoals de winnares van de Nobel-
prijs in 2003, Shirin Ebadi, juriste 
en mensenrechtenverdedigster. In 
de toekomst wil ik o.a. nog naar 
Mongolië en Peru. En verder ga ik 
nog kunstgeschiedenis studeren.”

De redactie wil het plaatselijke en regionale nieuws op een open, uitnodigende en vriendelijke wijze onder 
uw aandacht brengen. De plaatselijke politici mogen daarbij niet ontbreken. Ons valt op dat de Rooise bur-
ger weinig of niets van het Rooise raads- of commissielid weet. “IK HEB ME ALTIJD DRUK GEMAAKT OVER DE 

POSITIE EN REcHTEN VAN DE VROUW EN MIN-
DERHEDEN. EN DAT DOE IK NOG STEEDS.”

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Uitreiking Kerstpakketten wensboom Albert Heijn
Ook dit jaar stond er een ‘wens-
boom’ bij Albert Heijn aan de Markt 
in Sint-Oedenrode. Klanten konden 
een kerstpakket schenken aan men-
sen die het volgens hen echt verdiend 
hadden. Jessie Oerlemans (1ste van 
rechts) gaf een pakket aan haar moe-
der (2de van rechts), Yvonne (5de 
van rechts) vond dat Twan (3de van 
rechts) het pakket echt verdiend had 
en Else de Ruyter (3de van links) 
vond dat Mevr. M van Oorschot (4de 
van rechts) het verdiend had, omdat 
ze blikken vol met koekjes voor ieder-
een bakt. “Ook dit jaar zijn de pak-
ketten weer goed verdeeld”, aldus 
bedrijfsleider Rob Heijmans.
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Super Grover inspireert de Japanse Kogeltrein

Een ijsvogeltje lijkt wel een beet-
je op Super Grover, blauw met 
oranje en je ziet hem eigenlijk al-
leen maar in een fractie van een 
seconde in volle vaart voorbij flit-
sen. Als je al het geluk hebt er één 
te zien, want ze zijn behoorlijk 
schuw. 

Door: Twanneke van den Oever

Als hij niet vliegt zit hij ook nog 
eens onopvallend en muisstil. Het 
ijsvogeltje is een zogenaamde “pis-
civoor”, hij eet vooral vis. Zijn menu  
bestaat uit een volledige viskraam; 
van modderkruipers, voorntjes, 
barbelen,  zalmen, stekelbaarsjes, 
jonge forellen, baarsjes, snoekjes 
en karpertjes. Verder nog wat wa-
terslakken, libellen, kikkervisjes, 

garnalen en rivierkreeftjes. Hij is 
dus niet echt kieskeurig, daar baal 
ik wel een beetje van, want hij is 
namelijk ook gek op jonge kwab-
alen. Hij moet het vooral van het 
kleine grut hebben, tot formaatje 
wijsvinger. Vanaf een takje zit hij 
met zijn scherpe ogen naar het wa-
ter te turen en te rekenen. Alles wat 
in stromend water rondzwemt is 
namelijk vervormd, het lijkt groter 
en zit nooit precies op de plek waar 
je denkt. Om die kleine visjes zo net 
onder het wateroppervlak in één 
keer aan je snavel te spiesen komt 
aardig wat inschattingsvermogen, 
ervaring en rekenwerk te pas.

Hoewel zijn naam anders doet ver-
moeden heeft de ijsvogel een he-
kel aan strenge winters, hij kan dan 

niet genoeg voedsel vinden. Hij 
schijnt per ongeluk ook wel eens 
met volle vaart op het ijs te dui-
ken, einde verhaal. Het verplaatsen 
van lucht door ijs is inderdaad niet 
zijn specialiteit. Snoeihard vanuit 
de lucht in het water duiken zon-
der ook maar enige noemens-
waardige rimpeling te veroorzaken 
kan ie echter als de beste. Dat viel 
ook een ingenieur van de Japanse 
spoorwegen op, die in zijn vrije tijd 
graag naar vogels keek. Als tech-
neut had hij het probleem dat hun 
supersnelle kogeltrein een enorme 
herrie veroorzaakte als hij een tun-
nel inraasde. Dat had iets te maken 
met het verschil in luchtdruk ofzo. 
Ze gingen flink aan het schuren en 
schaven net zolang tot de neus van 
de trein precies dezelfde vorm had 
als de kop van het ijsvogeltje. Het 
resultaat? De trein maakte inder-
daad een stuk minder herrie, maar 
was ook nog eens 15% zuiniger en 
10% sneller. Super Grover bedankt.

Biomimicry is het goed kijken naar 
hoe dingen in de natuur werken, 
welke strategieën gebruikt worden 
om problemen op te lossen. De 
kunst is om dit vertalen naar con-
crete productontwerpen, een trein, 
auto, stoel of  vliegtuig bijvoorbeeld.

P.S. De nieuwe Dommel-werk-
groep van IVN Rooi is inmiddels 
opgestart. Het gaat over alles wat 
er zoal leeft op, in en om de Dom-
mel, belangstelling? 
ivnrooi@gmail.com 

31 DECEMBER 
vanaf 22.00 uur

CHAMPAGNE 
SHOWERS!!! 

Met een optreden van 
Curly and Stagg

Energiek, rauw, jong en talentvol. Dat zijn DJ-koppel 
Curly and Stagg.  Ze draaien de rauwste Electro en de 

hardste Dubstep….
Vier oud op nieuw 

bij Café Oud Rooij!!!

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd gezellig zeggen z

e” 

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl

Nieuwjaarsreceptie 
‘t Skrothupke
1 januari 17.00 uur

“Altijd gezellig zeggen z
e” 

Ontwerp OnderhoudSierbestratingAanleg

Busstraat 20 5466 PJ Eerde - Tel. 06 - 46 28 47 40

Nieuwjaarsconcert in de Vriendschap in Boskant
Op 8 januari a.s. opent blaaskapel Die Drei Dörfer Musikanten traditioneel het nieuwe jaar met een concert. De 
plaats van handeling van dit 3 uur durende concert is ditmaal in Zaal & Partycentrum  de Vriendschap Pastoor 
Teurlingsstraat 30 in de Boskant. Aanvang van het concert is 14.00 uur De entree is gratis en wij willen samen 
met u onder het genot van een nieuwjaarsborrel aangeboden door onze marketensters op het nieuwe jaar 
2012  toasten. Wij hopen vele muziekliefhebbers en bekenden te mogen begroeten op ons nieuwjaarsconcert.  
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MET VOLLE MOND....
Kotsmis (een Kerstverhaal)
culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Daar zat ik dan, in m’n kamerjas 
en pyjama, achter 2 sneetjes toast 
en ’n kopje kippenbouillon. Eerste 
Kerstdag 2011, ’s avonds. Het was 
allemaal een dag eerder begon-
nen: na weken van flink aanpoten, 
met vijf koopzondagen op een 
rij, gingen we direct na sluitings-
tijd naar vriend Theo, die onze 
kerstbestelling klaar had staan. In 
alle bescheidenheid had ik platte 
Zeeuwse oesters, ’n levende kreeft 
– ik noemde hem Karel – en een mooi bolletje truffel voor eerste 
Kerstdag gevraagd en mijn vriend zorgt dan dat we de beste kwali-
teit in huis halen. Mijn eigen bestelling was een schrale afspiegeling 
van de totale order, die wij samen met vrienden voor de tweede dag 
hadden geplaatst. Die kon je zonder gewetensbezwaren “decadent” 
noemen en dat is eigenlijk nog een understatement. Goed, wij waren 
bij de leverancier van al dat goede en dronken een lekker glas wijn 
met wat toastjes. Daarna ras naar huis, waar ik risotto  met porcini op 
het programma had staan. Waar het ergens mis is gegaan weet ik nog 
niet, maar de risotto was goed gelukt en mijn vrouw vond het heerlijk. 
Toen nog ’n stukje taart, waarover wij wat slagroom deden uit een 
spuitbus, die toch al een tijdje in de koelkast lag. Ik spoelde voor-
zichtigheidshalve de spuitmond af en liet eerst een flinke dot room 
weglopen, voordat ik een beetje op mijn hand spoot en er aan rook 
en ervan proefde. Niks mis mee, dacht ik en dat dacht ook mijn vrouw. 
’n Beetje moe van de afgelopen weken en ook van de zoveelste kerst-
sterrenshow op TV (die Gordon met z’n L.A. The Voices mag nu wel 
even op kerstreces, want die kwamen tot treurens toe in beeld) ging 
ik vast naar boven met ’n slaapmutsje en wat te lezen. Ik moet toch 
al ’n tijdje geslapen hebben toen ik tussen droomflarden door mijn 
ega hoorde klagen dat ze alles overgegeven had. Ik mompelde nog 
iets van O.D. (oorzaak drank) en viel weer in slaap tot ik ergens mid-
den in de nacht van beneden een  brakend oergeluid vernam, geen 
flauwekul dus. Ergens rond half zes werd ik wakker en ik ergerde me 
over de onrustige nacht. Ik ging naar de plee en jawel, hoor, een acute 
buikloop werd mijn deel, later gevolgd door dezelfde symptomen als 
bij mijn vrouw. Ik probeerde nog wat te slapen in de hoop dat het 
spoedig voorbij zou zijn, maar helaas. Het kerstontbijt met de familie 
moest ik afzeggen en wat dan rest is een onvermijdelijke “cola-kuur” 
om de schadelijke bacteriën uit te schakelen. De gedachte aan eten 
alleen al maakte me misselijk en daar ging dus ons romantische kerst-
diner voor twee. Ik keek op de mand met oesters en gelukkig waren 
die nog ’n week houdbaar, maar Karel moest noodgedwongen het 
loodje leggen, want ik wilde niet het risico van een bedorven kreeft 
lopen. Ik had hem in de koele berging in een doos onder een vochtige 
doek weggezet en hij was nog springlevend. Ik heb hem humaan aan 
z’n eind geholpen en direct daarna in een ziedende court bouillon 
gedaan. En zo zat ik dan ‘s avonds aan de toast met kippensoep en 
glazen cola.

Tweede Kerstdag maakte duidelijk dat de bacteriologische oorlogvoe-
ring in mijn binnenste nog niet geheel ten einde was. Er was een fragiel 
bestand en dat zou ik eigenlijk moeten koesteren, maar ja, de plicht 
riep en er moest gewerkt worden aan de “grande bouffe” voor vier 
echtparen, tegen beter weten in: salade van “Karel” met ’n lepeltje 
Aquitaine-kaviaar, soepje van oester, rolletje tonijn met zoetzure kom-
kommer, krokante mosseltjes, ravioli van geitenkaas met truffelsaus 
en als diner malse kreeft met bearnaisesaus, rack van Livar-varken met 
saus van cêpes en ouderwetse crêpes “suzette” na. ’s Avonds zat ik 
rechtop in bed met het zuur tot aan m’n adamsappel, eigen schuld, 
dikke bult…….

Drinkbouillon van kip met toast

1 pakje drinkbouillon van kip (supermarkt)
2 sneetjes toast (warme bakker)
Los het zakje kippenbouillon op in een mok met kokend water. Laat 
iets afkoelen. Leg de twee sneetjes toast (liefst oud) op een bord en 
kijk ernaar. Zet je na ’n paar minuten over je misselijkheid heen en 
neem afwisselend een hap toast en een slok bouillon. Zorg dat alle 
obstakels naar het toilet aan de kant staan. Beëindig de maaltijd met 
een glas cola, waar de prik vanaf is. Huil zachtjes, zonder dat iemand 
het ziet.

’n Goei uiwteinde, wonne!

Brabantse Kerst Odendael voor herhaling vatbaar

Zonder te repeteren optreden voor 
een volle zaal van tweehonderd 
mensen. Ga er maar aan staan. 
De leerling gitaristen van Nico 
van de Wetering durfden het toch 
aan. Onder begeleiding van hun 
leermeester en topmuzikanten als 
Toon de Migra (accordeon) Chris 
Toonen (accordeon) en Leon Ver-
voort (drums) betraden ze afgelo-
pen woensdagavond het podium 
in Odendael. Samen maakten ze er 
voor de bewoners van het verzor-
gingstehuis een mooie show van.

Behalve de bewoners van Oden-
dael waren ook de bewoners van 
de aanleunwoningen uitgenodigd 
voor het gratis ‘Brabantse Kerst’ 
optreden. Het bijzondere van dit 

concert was dat behalve Nico van 
de Wetering ook een 40-tal begin-
nende gitaristen optraden. Leer-
ling Jan Verhagen kwam met het 
idee om een optreden te geven. 
Hij was blij met het verloop van 
de avond. Verhagen: “Het was 
fantastisch. Volgens mij hebben de 
mensen wel genoten. Ze zongen in 
ieder geval allemaal mee.” 

Er werden allerlei oude liedjes en 
Kerstliedjes gespeeld. Dat maakte 
de interactie met het publiek aan-
genaam. Nico van de Wetering 
praatte zelf de avond aan elkaar. 
“Het was een stemmig gebeu-
ren”, aldus de troubadour. “Er 
waren ook veel meer mensen dan 
verwacht. We hadden 150 boekjes 

gedrukt, maar die waren allemaal 
op. De gitaristen vonden het vol-
gens mij wel spannend, maar ze 
deden het goed en het was kei 
leuk. Ik heb vooral genoten van 
de 80-jarige Wim Lathouwers. Eén 
van mij leerlingen.”

Behalve deze muzikanten beklom-
men nog meerdere artiesten het 
podium. Zo zong Gijs van Aarle 
enkele Russische liederen. Ook 
zongen Frank van Schijndel en 
Roxanne enkele nummers. Ook 
mooie Kerstverhalen mochten niet 
ontbreken, dus werd er voorgele-
zen. Kortom, een geslaagde avond 
die voor herhaling vatbaar is. Het 
geluid werd vrijwilliger verzorgd 
door Arno de Leijer.

X-masFlirt maakt belofte waar

Mart Habraken van Habbevents 
had niets teveel gezegd. Hij be-
loofde een topfeest met goede 
muziek en een prachtige aankle-
ding. De belofte hield stand. De 
Beurs zag er afgelopen vrijdag-
avond prachtig uit. Het thema van 

dit jaar was White. De act was 
voortreffelijk. Vooral de mix tussen 
de mooie zangeres, de saxofonist 
en DJ Jesse-Emode was zeer ge-
slaagd. De bezoekers kijken nu al 
weer uit naar volgend jaar. 

Gitaarles voor 
50-plussers
Iedereen kan het leren, zonder 
noten te lezen: begeleiden van 
liedjes met gitaarakkoorden. 
Nico van de Wetering ontwik-
kelde een methode om binnen 
de kortste  keren liedjes te kun-
nen begeleiden.

Liedjes die gebruikt worden zijn 
veelal  liedjes uit de jaren ’60 en 
’70 van Beatles tot Corry Konings 
van Boudewijn de Groot tot Tom 
Jones. Vandaar ook dat de lessen 
zeer geschikt zijn voor 40-plus-
sers. Ook voor mensen uit het 
onderwijs is het aan te raden. 
Nico heeft ook divers kinderlied-
jes om te leren spelen.

Gezelligheid staat hoog in het 
vaandel. Gitaaraanschaf kan 
in overleg met Nico. De cursus 
loopt vanaf begin januari tot eind 
juni. Meer info: mail naar: 
nicovandewetering@kpnmail.nl 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Onnodige kerstbomenjacht
Het centrum van Sint-Oedenrode 
was ook dit jaar tijdens de Kerst ver-
sierd. Tientallen kerstbomen zorgden 
voor de nodige sfeer. Helaas heeft 
er op de avonden van de eerste 
en tweede Kerstdag een onnodige 
kerstbomenjacht plaats gevonden. 
Op de hoek van de Hoge Vonder-
straat en het Kofferen lagen een aan-
tal losgerukte bomen. 

Ook bij sportpark De Neul werden 
er teruggevonden. Deze waren zelfs 

aangestoken. Er zijn blijkbaar toch al-
tijd mensen die een Kerstsfeer willen 
verzieken. 
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Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Nieuwe containers 
met meubelen 

zijn binnen

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Nergens 
goedkoper

Bouw of verbouwplannen?

Voor advies of vrijblijvende offerte: 
Den Ekker 14 | 5491 ZK Sint-Oedenrode | Tel (0413) 420697 | 06-53 206702

www.bouwservicevandemoosdijk.nl | info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Dé partij voor al uw bouwwerkzaamheden!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

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

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

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

Gérard Timmers 70 jaar lid van voetbalclub Rhode

Met zijn 87 jaar is Gérard Timmers 
(Siraar voor intimi), samen met 
drie andere leden, het oudste lid 
van voetbalclub Rhode. Daarnaast 
staat hij ook nog eens het langst 
op de ledenlijst van de vereniging. 
Afgelopen donderdag werd Gérard 
op Odendael in het zonnetje gezet 
door familie, vrienden, het bestuur 
van Rhode en burgemeester Maas. 
Het monument voor de club is na-
melijk maar liefst 70 jaar lid.

“Wat heeft Rooi tegen Heeswijk 
gedaan?” Het is de eerste vraag 
van Gérard Timmers aan zijn 
vriend Wil van Gerwen. Een logi-
sche vraag, want hij wil altijd op 
de hoogte blijven van de prestaties 
van zijn Rhode. Normaal gespro-
ken belde hij altijd naar Wil om 
het te vragen, maar door gezond-
heidsredenen is hij daar niet meer 
toe in staat. 

Toch was Gérard goed bij de pin-
ken afgelopen donderdag. Hij leek 
even verrast door de volle kamer 
met mensen die op hem zaten te 
wachten, maar al gauw maakte hij 
van zijn rolstoel een spreekstoel. 
Hij noemde iedereen bij naam, 
vertelde anekdotes met zo nu en 
dan een grap er tussendoor en sa-
men met de aanwezigen dook de 
wandelende encyclopedie de ge-
schiedenis van Rhode in. Als je na-
melijk iets van Rhode wilt weten, 
dan kun je het aan hem vragen.

70 Jaar geleden werd Gérard lid 
van RKSV Rhode. Van 1942 tot 
1950 is hij keeper geweest. “On-
der de eiken heb ik mijn mooiste 
tijd beleefd”, mijmerde het icoon. 
Daarmee doelde Gérard op de 
tijden dat Rhode speelde aan de 
kasteellaan. Er werden toen der-
by’s uitgevochten met Blauw Geel, 
Schijndel, Avanti en Udi. Het was 
geen uitzondering wanneer er 
2500 tot 3000 mensen langs de 
lijn stonden. Het publiek stond 
rijen dik om te kijken naar de pres-
taties van het eerste elftal. 

Gérard staat er om bekend dat 
hij de jeugdafdeling een warm 
hart toe draagt. Hij was zelfs de 
oprichter van de jeugdafdeling in 
1945. De oud-keeper was toen 
leider van het eerste jeugdteam 
in de geschiedenis van de club. 
Een belangrijke stap in de historie. 

Daarna bleef Gérard zich nog jaren 
inzetten voor de jeugdafdeling. 
Wanneer het kon bood hij zijn hulp 
aan. Zo leerde hij eens een keeper 
kennen die zo goed was dat Rho-
de hem wilde hebben. De moeder 
van de jongen kon de contributie 
echter niet betalen. Gérard greep 
naar zijn portemonnee…. Dat was 
tekenend voor zijn persoonlijkheid. 
Dat hij nog steeds begaan is met 
de voetbalclub Rhode werd dui-
delijk toen de burgervader binnen 
kwam stappen. Gérard was blij om 
Maas te zien, hij begroette hem 
en riep de burgemeester bij zich. 
In zeer duidelijke woorden drukte 
hij de burgemeester op het hart 
dat Rhode erg toe is aan een goed 
bespeelbaar voetbalveld. Een actu-
eel thema dat ook Gérard niet ont-
gaan is. Wellicht heeft het oudste 
lid van Rhode eindelijk een belang-
rijke lans gebroken. 

Namens het bestuur van Rhode kreeg Gérard 
een oorkonde en een bos bloemen.

Ook de burgemeester kwam nog even op 
bezoek. Gérard ging de discussie met hem aan. 
Hij opperde voor een betere grasmat.

Kijk het voordeel 
van de belastingbril!

Vraag naar de voorwaarden.

En dat scheelt u maar liefst 

19%over het montuur

ZICHTBAAR BETER

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

LAATSTE WEEK!
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Uitslagen

Programma winterstop 2012 jeugd
14/1: 
Nijnsel A2 - Spoord. Boys A2 14.30u
Odiliapeel B1 - Nijnsel B1 14.30u
Odiliapeel C1 - Nijnsel C1 13.00u
Nijnsel D1 - Odiliapeel D1 11.30u
Nijnsel D2 - Odiliapeel D2 11.30u
Spoord. Boys F2 - Nijnsel F1 10.30u

Spoord. Boys F3 - Nijnsel F2 10.30u

18/1:
Ollandia B1 - Nijnsel B1 19.30u

21/1:
Oirschot Vooruit E2 - Nijnsel E1 
10.00u geannuleerd
Nijnsel E2 - Oirschot Vooruit E3  10.00u
Nijnsel F1 - Bruheze F1 10.00u

Oirschot Vooruit F5 - Nijnsel F2 09.00u

Bridgeclub J.V.G.

uitslag woe 21/12:
1 Mevr. M.v.Schijndel -Hr. A.v.Hommel 
62,50 % 2 Echtpr. v.Gerwen 58,68 % 
3 Mevr. J.v.d.Meerakker - Hr. P.v.Hoof 
54,17 % 4 Echtpr. Seegers 52,78 %.

VV Nijnsel

De eeuwige zoektocht van een fietstalent

Roy van Heeswijk wil altijd meer, hoger of harder

Mountainbikers vinden het vaak 
maar niets om te wielrennen. Vol-
gens hen is er niets aan. Te weinig 
actie en teveel saaie, rechte stuk-
ken. Wielrenners daarentegen zijn 
blij dat ze zich niet in het bos hoe-
ven te begeven. Zij houden van 
snelheid en een stel dikke banden 
houdt dat alleen maar tegen. Roy 
van Heeswijk is in deze een uitzon-
dering. De Rooienaar begon als 

zeer getalenteerd mountainbiker 
en is via het veldrijden op de weg 
beland. Een echte keuze heeft hij 
nooit gemaakt en dat zal ook nog 
wel even duren, of toch niet?
Al meer dan tien jaar komt de 
28-jarige Roy van Heeswijk met 
regelmaat in het nieuws. Ook af-
gelopen zomer weer toen hij met 
zijn team de Nederlandse titel op 
de weg pakte. Roy heeft talent 

voor sport. Zijn sportlijf en onbe-
grensde inzet maken hem tot een 
echte sportman. Als het maar niet 
in teamverband is en een bal, in 
welke vorm dan ook, niet in het 
spel betrokken wordt. Roy kende 
tegenslagen, maar ook hoogte-
punten. DeMooiRooiKrant zocht 
hem op…

Hoe ben je in de wielersport te-
recht gekomen?
“Toen ik klein was zat ik op judo. 
Dat ging zeker niet onverdienste-
lijk. Op een gegeven moment ging 
het zo goed dat ik er voor moest 
kiezen om meer te gaan trainen. 
Dat zag ik niet zitten en dus kon 
ik op zoek naar een andere sport. 
Heel even heb ik gevoetbald, maar 
dat bleek geen succes. Ik kan niet 
goed in een team functioneren, 
omdat ik er niet tegen kan als ie-
mand verzaakt. Daar ben ik te fa-
natiek voor. Eigenlijk wilde ik op 
fietscross, maar mijn ouders keurde 
dat niet goed. Toen besloot ik om 
op mijn veertiende een mountain-
bike te kopen bij Tiny de Baaij. Ik 
ging eerst zelf het bos in en werd 
daarna lid van TWC Dommeldal.”

Een goede keuze?
“Ja, eigenlijk wel. Ik fietste vaak 
met ouderen mee en toen ik hen 
eraf reed, besloten we om me in 
te schrijven voor wedstrijden. In 
de regio, dat wel, want mijn vader 
had geen zin om met mij het hele 
land door te rijden. In 1998 pakte 
ik direct mijn eerste overwinning. 
Ik versloeg toen Lars Boom in 
Waalwijk. Hij was wel wat jonger, 
maar achteraf is dat natuurlijk erg 
leuk. In mijn tweede seizoen won 
ik heel veel wedstrijden. Ik stak er 
bovenuit en dat als klein dik men-
neke, haha. Ook mijn derde jaar 
was een succes. Ik pakte veel prij-

zen en mocht zelfs mee doen aan 
het EK. Daarna ging het steeds 
slechter.”

Wat was daar de oorzaak van?
“Daar kwamen we pas heel laat 
achter. Hoeveel ik ook trainde en 
hoe zeer ik ook mijn best deed, 
ik kon niet meer winnen. Pas drie 
jaar later kwam ik er achter dat 
het door een virus aan mijn schild-
klier kwam. Hij functioneerde niet 
meer. Een ploegarts constateerde 
dat, terwijl veel andere doktoren 
nooit de oorzaak konden vinden. 
Een paar seizoenen won ik vrijwel 
niets. Wel werd ik nog Nederlands 
Kampioen. Onterecht vind ik zelf, 
maar natuurlijk was ik daar wel erg 
blij mee.”

Wanneer kwam je in aanraking 
met het veldrijden?
“Tijdens het herstel van mijn virus 
ben ik gaan veldrijden. Ik wilde 
veel te graag. Daardoor liep ik 
tot overmaat van ramp ook nog 
eens tegen de ziekte van Pfeiffer 
aan. Op mijn 23e was mijn testre-
sultaat hetzelfde als op mijn zes-
tiende. Ik had jaren stilgestaan in 
mijn ontwikkeling. Dat was een 
flinke tegenslag. Daarna herstelde 
ik langzaam maar zeker. Om snel-
heid te ontwikkelen reed ik af en 
toe op de weg, maar ik legde me 
steeds meer toe op het veldrijden. 
Dat ging naar behoren. Ik pakte 
steeds meer prijzen en ik kwam 
bij de Nationale selectie voor de 
Wereldbeker. Voor de absolute top 
kwam ik echter te kort. Ik kon die 
aansluiting niet maken, hoeveel ik 
ook trainde. Toch bleef veldrijden 
mijn speerpunt. Dit seizoen begon 
het veldrijden voor mij teleurstel-
lend, omdat ik te laat ben gestopt 
met het wegseizoen. Dat doe ik 
volgend jaar anders.”

Hoe is het wielrennen afgelopen 
zomer gegaan?
“Erg goed. Ik heb vijftien podium-
plaatsen gepakt en de leiderstrui van 
de Klassiekers bij de Elite. Met het 
hele team werden we ook nog eens 
Nederlands Kampioen. Een geslaag-
de zomer dus. Dit heeft me doen be-
slissen om in de toekomst toch meer 
voor het wielrennen te gaan.”

Om de paar jaar kiest Roy voor iets 
anders. Op zoek naar een plekje 
waar het gras net weer iets groe-
ner is. Altijd maar meer, harder 
en hoger willen. Mountainbiken, 
veldrijden of wielrennen? Voor Roy 
lijkt het een eeuwige strijd. Het 
probleem is dat hij alle disciplines 
onder de knie heeft. In alle drie de 
sporten blinkt hij uit op zijn niveau. 
Wat zou er zijn gebeurd als de ul-
tieme doorzetter alles zou hebben 
gegeven voor maar één enkel vak-
gebied. Dat zullen we nooit weten.  

wielersport

Roois Scholierentoernooi 
TTV Attaque

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

tafeltennissport. 

Kun je nog niet zo goed tafelten-
nissen? Dat maakt niets uit! Het is 
leuk om mee te doen en iedereen 
is van harte welkom! Deelname 
is gratis en iedereen die meedoet 
krijgt aan het einde van het toer-
nooi een gratis versnapering. Het 
toernooi wordt dit jaar gehouden 
op zondag 8 januari in Sporthal 
de Kienehoef en zal duren van 

11.00u tot ongeveer 14.30u. De 
zaal is open om 10.30u. Je kunt je 
opgeven door een mailtje te sturen 
naar: scholierentoernooi@ttvat-
taque.nl.  Vermeld hierbij je voor- 
en achternaam, telefoonnummer, 
groep en de naam van de school. 
Je ontvangt een bevestigingsmail 
voor je inschrijving. Inschrijven via 
e-mail kan tot en met dinsdag 3 ja-
nuari, dus ben er snel bij!

tafeltennis

Twee teams korbalvereniging 
Odisco in het nieuw

De Bie Electro steekt twee teams van korfbalvereniging Odisco (D1 en E1) 
in het nieuw. De dames van deze teams bedanken Erwin en Patricia de Bie.

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

Rooise Ruiters en Ponyruiters  paardensport

Traditioneel vond op 2e kerstdag 
in Manege de Pijnhorst de ker-
stindoor springen voor paarden 
plaatst. In de klasse L was er een 
6e plaats voor Sanny vd Velden en 
Zenzi en Bram van Gaal en Wan-

nebee werden 9e. Ingrid de Groot 
en Nixion behaalden een 5e plaats 
in de klasse B en Bram van Gaal 
en Caro werden in deze klasse 
8e. In Boxtel behaalden Anne van 
Liempd en Bartabas de 1e plaats in 

de klasse M. Pleun vd Vleuten en 
Bianca werden 1e in de klasse D-B 
tijdens de springwedstrijd voor po-
nies in St. Oedenrode.

Tielemans blijft coach Rhode
De Helmondse trainer Ronald Tielemans is ook volgend seizoen trainer van Rhode. Dat is hij met het bestuur van de club 
overeen gekomen. Het zal het derde seizoen worden voor de trainer die op dit moment met zijn ploeg vijfde staat in de 
derder klasse D. Behalve Tielemans verlengden ook Kirk Koningstein (trainer A1) en Michel Markgraaff (trainer Rhode 2)
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Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Peggy Gerits
Sint-Oedenrode
Mobiel  06 52 21 36 52

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

wenst u een gelukkig 2012 !

Johan van der Pas in Klasbakken-
team Brabants Dagblad

voetbal

De Nijnselse voetballer Johan van 
der Pas, die vorig jaar verkaste van 
VV Nijnsel naar eersteklasser Top 
Oss, is verkozen in het Klasbak-
kenteam van het Brabants Dag-
blad. Aan het eind van het seizoen 
mag hij daardoor aantreden tegen 
een club uit het betaalde voetbal.
Het principe van het Klasbakken-
team werkt als volgt: Sportjour-
nalisten van het Brabants Dag-

blad, die clubs in de Eerste- en de 
Hoofdklasse volgen, kiezen iedere 
week een speler die uitblinkt op 
een bepaalde positie. Aan het 
eind van het seizoen is iedere po-
sitie dubbel bezet. Johan van der 
Pas is als verdedigende midden-
velder in het team gekomen. Een 
enorme eer, want dat houdt in dat 
de journalisten hem de beste vin-
den op die positie van alle Eerste- 
en Hoofklassers bij elkaar.

Kenners van het Rooise en Nijnsel-
se voetbal zullen hun wenkbrau-
wen fronsen bij het horen van de 
positie. Bij Nijnsel speelde Van der 
Pas namelijk altijd in de voorhoe-
de. Ook de speler zelf was enigs-
zins verrast door de verkiezing. “Ik 
heb eigenlijk maar een paar wed-
strijden op die positie gespeeld”, 
aldus de Nijnselnaar. “Dat ik geko-

zen ben, daar sta ik zelf ook van te 
kijken. Zo goed heb ik volgens mij 
niet gespeeld.” Volgens de journa-
listen blijkbaar wel. Zij zien het zit-
ten in Van der Pas.
Eind vorig seizoen stapte Van der 
Pas over van Nijnsel naar Top Oss. 
Weer een seizoen daarvoor speel-
de hij een jaar bij Rhode. Tijdens 
het tussenseizoen bij zijn grote 
liefde Nijnsel werd hij gekroond tot 
topscorer van Sint-Oedenrode. Bij 
Top heeft hij zijn draai gevonden. 
Wekelijks staat de alleskunner in 
de basis. Bijna iedere keer weer op 
een andere positie. Volgens Van 
der Pas maakt hem dat niet veel 
uit, maar op deze manier kan hij 
geen vastigheden in zijn spel aan-
brengen. Top Oss heeft een heel 
jonge ploeg. Johan is met zijn 
26 jaar, de op één na oudste. De 
ploeg staat vierde van onderen. 

Uitnodiging 
nieuwjaars-
receptie

U bent van har-
te welkom op de 
nieuwjaarsreceptie 
van VV Nijnsel. De 
receptie vindt plaats 

op zondag 1 januari in de kan-
tine van VV Nijnsel en start vanaf 
15:00 uur.

Tijdens de receptie wordt tevens de 
clubman/vrouw van 2011 bekend 
gemaakt. Stemmen 
kan nog tot 31 de-
cember via www.
vvnijnsel.nl of door 
middel van de on-
derstaande QR code.

Nieuw clubrecord Ontspanninghandboogschieten

Op vrijdagavond verbeterde Sjef 
van den Berg zijn eigen clubrecord 
door een nieuw PR voor de 25 me-
ter 1 pijl discipline naar een score 
van 247. Dit is een gemiddelde 
van 9,88 per schot!! De Neder-
landse Handboogbond NHB heeft 
deze week bekend gemaakt dat 
Sjef wordt uitgezonden naar de 
WK in Las Vegas, USA, op 5 t/m 9 
februari als lid van het Heren Juni-
oren recurve team.

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Jan van Erp met 
een score van 222. Verdere uit-
slag: Albert Ofwegen 216, Jan van 
Bergen 214, Antoon Vervoort 213, 
Leo van Breugel 187, Jan Gordijn 
182, Jan Lathouwers 150 en Ad 
Hastenberg 131.
De senioren hebben vrijdagavond 

om de Eindejaarstrofee gescho-
ten. Deze wisseltrofee is geschon-
ken door de (oud)wedstrijdleiders. 
Winnaar van deze wedstrijd is de 
schutter met de meeste eenheden 
en dit is Jan van Bergen geworden 
met een score van 11*9. Verder 
uitslag William Huyberts 10*10, 
Beppie van Bergen 9*9, Wil Kivits 
8*10, Jos van den Berg en Frans 
van de Braak 8*9, Jan van Erp en 
Mart Verhoeven 8*8, Albert Of-
wegen 7*10, Jan Gordijn 6*8, Ron 
Spijker en Agnes Vissers 5*6.
De jeugd van Ontspanning heeft 
op woensdag geschoten op kerst-
boomblazoenen. De winnaar was 
Piet van den Berg met 190 punten. 
De overige scores: Floris Mesu 99, 
Luke Klootwijk 96, Daan Martens 
80, Martijn de Kok 76, Dione Mesu 
73, Roos Staals 63, Lotte Steijaert 
39, Remco Boleij 39 en Ray Ma-
tuszewski 32.
Op woensdagavond traint de 
jeugdafdeling. Op vrijdagavond 
30 december schieten de senioren 
samen met de jeugd een Face-
2Face koppelwedstrijd. Dit is een 
extra ingelaste wedstrijd welke 
niet is vermeld op het wedstrijd-
programma.

 

1 Januari 16.00u:  

 “Nieuwjaarsparty” 
Optredens van 

Rockin’Daddy en Ivo van Rossum.
Gereduceerde prijzen 

en gratis entree

In 2012 starten wij met het 
 “Magic Cabaret Theater Diner”
Een ongelofelijke avondvullende 

show, met Rob en Emiel 
(bekend van oa Uri Geller).

Dit in combinatie met een heerlijk 
5 gangen diner. 

 Kijk voor info en data op onze site
Dit mag u niet missen

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Al uw sport 

en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst! 
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

1 - 31 december 
expositie 

Wilhelmien van Aarle
MooiRooi 

28 december 
Sylvesterconcert NJA

  de Beurs 

29 december
Kinderwinterkermis

Odendael

31 december 
 Glow in the dark party

  Café d’n Toel 

31 december 
Oud/nieuwjaarsnacht

  Café van Ouds 

31 december 
Oud en Nieuwfeest

  OJC de Werf 

31 december 
Oud en Nieuw vieren

 Café Oud Rooij 

31 december 
  Knallend het nieuwe jaar

 in met dj Giel
 Café Oud Nijnsel

1 januari 
Nieuwjaarsduik
Café van Ouds 

1 januari  
  Nieuwjaarsconcert 

’t Skrothupke
  Café Oud Rooij 

1 januari  
   Nieuwjaarsreceptie

  Café d’n Toel 

5 januari 
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

6 januari 
Drie Koningen

Sint-Oedenrode 

7 januari  
Live muziek bij 
Café Oud Rooij

 
 7 januari 

Nieuwjaarsbal KBO
 Odendael 

7 januari 
Vrije Dansavond

  Danscentrum Cultura 

9 januari 
Lezing: 

 “Het klimaat wenkt de dieren”
d’n einder

9 januari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

10 januari 
Nieuwjaarsreceptie gemeente

  Gemeentehuis 

11 januari 
Dreumes yoga 
ouder en kind

Schootsedijk 15 

13 januari 
Boskant Got Talent 

  kantine VV Boskant 

15 januari 
Open Huis

Danscentrum Cultura 

15 januari 
Literair Concert Guus Kuijer en het 

Elektra Trio 
 Kasteel Henkenshage 

15 januari 
Orkest Sam

  Café Oud Rooij 

18 januari 
Roois Biergilde
Café Van Ouds

 20-21 januari 
Prinsenzittingen

Zalencentrum De Beurs 

21 januari 
Apres Ski

  Café van Ouds 

21 januari 
Stropdas drinken 

  OJC de Werf 

22 januari
Jeugd Prinsenzitting

De Beurs 

22 januari 
Open Rooise 

Cross- en Trimcompetitie 
Park Kienehoef 

22 januari 
Olat wandelsportvereniging

  Bladel 

22 januari 
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay 
  Mariendael 

25 januari 
info yoga en cranio tastbaar 

  Schootsedijk 15 

27-28 januari 
Prinsenzittingen

Zalencentrum De Beurs  

28 januari 
Benefietavond De Werf

OJC de Werf 

29 januari 
Stash

Café Oud Rooij 

31 januari 
Restaurant Wollerich Diner

Restaurant Wollerich  
 

22 februari 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

4 februari 
Kapellenavond

Zalencentrum de Beurs 

5 februari 
Mathieu Dirven Koffieconcert 

  Kasteel Henkenshage 

10 februari 
Django Wagner

Oud Rooij 

10 februari 
Bonte Avond Olland

De Holm 

10 & 11 februari 
Bonte avond Nijnsel

  De Beckart 

11 februari 
Bonte Avond Olland

  De Holm 

13 februari 
Lezing: “Vogels groot en klein”

  d’n einder 

14 februari 
Valentijnsdag

 
 15 februari 

Rooise Biergilde
Café Van Ouds  

 17 februari 
Dansmariekes Toernooi

De Vriendschap 

18 - 21 februari 
Papgat Carnaval 2012

Papgat 

26 februari
Open Rooise 

Cross- en Trimcompetitie 
  Park Kienehoef 

26 februari 
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek 

1 maart 
Kaarten in Boskant

De Vriendschap 

9 & 10 maart 
Toneelver. Klavertje Vier

De Beckart 

11 maart 
Strike 2

Café Oud Rooij 

14, 16 & 17 maart 
Toneelver. Klavertje Vier

De Beckart 

18 maart 
Olat wandelsportvereniging

  Middelrode 

1 maart
Roois Biergilde 
Café Van  Ouds

 
25 maart  

Detsit
  Café Oud Rooij




